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Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 

 

 

Dato:   09.04.19. Klokken 16.00-18.15 

 

Sted:             Våre lokaler i Folkets Hus 

 

 

Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Sonia Tangen, 

  Janne Bjørnerås, Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo, Frøydis Gaare,  

  Anniken Lien van Marion, Fanny Marisol Røskaft, Inger Johanne Løvold, 

  Tom Frimann og Eirik Brovold 

 

Forfall: Kristina Ruud Røstvik, Sigmund Midtbø, Hege Rovik, Ingvar Sund 

 

 

Sak 36/19 Godkjenning av innkallingen.  

 

Kompetanseveilederkurs får saksnummer 51/19 

 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

Sak 37/19 Referatsaker. 

 

Styreprotokoll 12.03.19 

Au protokoll 01.04.19 

Trondheimsmanifestet 2019 

Medlemsmøte Fag pensjon 12.02.19 

Styremøte Fag pensjon 12.02.19 

Årsmelding klubben Trondheim Kino 

Styremøte yrkesseksjonen kultur og oppvekst 19.02.19 

RS 05 2019 

RS 06 2020 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

  

Sak 38/19 Klubbarbeidet i Fagforbundet Trondheim 

 

Jobber med retningslinjer, må også finne valgkomite 

Sak til neste styremøte 

 

Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 39/19 Informasjon fra råd og utvalg 

 

Pensjonistutvalget: 

Styremøte og medlemsmøte gjennomført, 52 medlemmer tilstede, referat kommer. 

 

Yrkesseksjonen helse og sosial 

2 styremøter gjennomført, referat kommer 

Jobber med lærlingedag 

 

Yrkesseksjonen samferdsel og teknikk: 

Pensjonsmøte gjennomført 

 

Yrkesseksjonen kirke kultur og oppvekst 

Har hatt 2 styremøter 

Jobber med lærlinge dagen 

 

Vernetjenesten: 

Planlegger 6 verneombudssamlinger i mai og juni. Tema blir ytringsfrihet og ytringsklima første 

halvdel av dagen. Siste halvdel av dagen blir det konflikter og konflikthåndtering blant annet.  

 

  

Forhandlingsutvalget  

Fint oppslag i adressa angående BOA 

Jobber med harmonisering av lønnsystemene Trondheim/ Klæbu 

Får en halv dag angående budsjett i mai, dette med Rådmannen 

Trondheim Parkering er snart klart for å deles opp etter vedtak i bystyret, går gret 

 

Leder: 

Undertegnet husleieavtale med Folkets Hus 

Flere saker følges opp politisk også dette med lærernorm og pedagognorm. 

Vedtak om frivillige Ideelle aktører ble vedtatt, vi følger med utviklingen 

1 mai arrangement på Lille London’ 

 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 40/19 Regnskap 1.kvartal 

  

Ser bra ut, kontingent ser grei ut. Fått frikjøpsmidler fra regionen 

Sender faktura til de andre som vi hjelper, Fase 1, andre kurs, renhold, og ved utleie av møterom 
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Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 41/19  Uttalelse fra Svein Olav Aarlott. 

 

Få barna hjem. 

30-40 barn av norske IS-mødre befinner seg ifølge PST for tida i kurdisk-kontrollerte 
interneringsleirer i Syria.  Regjeringa har uttalt at de vil få hjelp av utenrikstjenesten hvis de på 
eget initiativ kan greie å oppsøke en eller annen utenriksstasjon, men at det ikke er aktuelt å 
foreta seg noe aktivt for å hjelpe dem fram til et slikt sted. Dette blant annet under dekke av at 
det ikke er noen norsk representasjon i det aktuelle området, samt at en slik oppsøkende 
virksomhet vil være direkte farlig for personell som skal utføre den.  

Representanter for regjeringspartiene KrF og Venstre (henholdsvis Bollestad og Raja) har uttalt 
at barna bør hentes hjem, mens representanter for FrP går svært langt i å hevde at barna må 
anses som medskyldige via foreldrenes feilgrep, og følgelig er uønska i Norge. Høyre ser ut til å 
legge seg på en maksimalt passiv linje, men uttaler at barna og mødrene har statsborgerlige 
rettigheter.   

En kan her anta en betydelig intern konflikt i regjeringa, og den ønsker seg sikket mest mulig ro 
om saka blant annet av den grunn.  

Det er djupt problematisk at norske myndigheter ikke gjør sitt ytterste for å hjelpe de norske IS-
barna hjem til Norge. De kan ikke lastes foreldrenes valg og feilgrep. Foreldrenes (i praksis 
mødrenes) sak må selvfølgelig etterforskes og gå gjennom rettsvesenet på vanlig vis.   

Vi mener at de rødgrønne partiene i Trondheim kommune så raskt som mulig må fremme IS-
barnas sak og kreve at de aktivt hentes hjem til Norge.  

Det må for all del ikke bli ro rundt denne saka slik spesielt Høyre ønsker.  Det er sjølsagt mulig 
at en slik aksjon kan innebære en uakseptabel risiko, men dette er mindre sannsynlig. Mange 
journalister har vært inne i leirene uten rapporterte problemer. Leirene er dessuten kontrollert 
av kurdiske organisasjoner som sterkt ønsker å få barna og mødrene ut.  
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Sendes til  
 

Vedtak: Arbeidsutvalget gis fullmakt til språkvask. Sendes alle politiske partier i Trondheim 

 

Sak 42/19  Økonomisk bevilgning Fagbevegelsen på festivaler i Trøndelag 

Sonia Tangen meldte seg innhabil i saken da hun er gift med søker. 

Arbeidsutvalget ser på faste søknader inn i neste års budsjett. 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim bevilger 6000 kr. Tas av budsjettposten bevilgninger. 

15.000 kr gjenstår på budsjettposten bevilgninger. 

 

 

 

Sak 31/19  Endring i hovedavtalen 

 

Utsatt fra styremøte 12. mars 

 

Sak meldt fra Svein Olav Aarlott 

 

Endring av HTA KS når det gjelder retten til å ta opp nye forhandlinger i kap 4 hvis kap 3 og 5 

får bedre uttelling enn kap.4. 

 

 

Klargjøring av HTA KS om å få endret en formulering når det gjelder frikjøpsressurs 

 

Fagforbundet Trondheim jobber videre med dette. Forhandlingsutlaget følger opp dette 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering, forhandlingsutlaget følger opp dette. Sak til styremøte til høsten 

 

 

 

Sak 43/19 Økonomisk bevilgning aktiviteter i Trondheim Framlag 

 

Sonia Tangen har meldt seg inhabil som leder av Trondheim Framlag 

  

 

Vedtak: 2000 kr bevilges Trondheim Framlag. Tas av bevilgninger.  

13.000 kr gjenstår på budsjettposten bevilgninger 
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Sak 44/19 Økonomisk bevilgning støtte til utredninger EØS og fagbevegelsen. 

 

 Se vedlegg 

 

Vedtak: 3000 kr bevilges. Tas av bevilgninger. 10.000 kr gjenstår på budsjettposten 

bevilgninger 

 

 

Sak 45/19 Økonomisk bevilgning 

Fagforbundet Trondheim 08.03.2019  

Søknad om godkjenning av kurs/kompetanseheving.  

Oversender herved søknad om godkjenning av kurs / kompetanseheving som tellende i program 

for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere med 15 timer. Kurset 

arrangeres av Søndre Trøndelags demensforum som er et fagforum fra sentrale fagmiljøer som 

Ressurssenter for demens i Trondheim kommune, Geriatrisk seksjon St.Olavs Hospital, 

nevrologisk avdeling og alderspsykiatrisk avdeling St. Olavs Hospital og representant for 

demensplan 2020 hos fylkesmannen i Trøndelag.  

Kurset er et 2 dagers tverrfaglig kurs for helsepersonell som jobber i demensomsorgen. I år har 

vi særskilt fokus på ensomhet, psykisk helse og rus, vold i nære relasjoner, psykisk 

utviklingshemming og demens, samarbeid med frivillige. 

Kurset blir arrangert på St. Olavs hospital i Trondheim 28. og 29.mai.  

Legger ved programmet.  

På vegne av arrangøren Søndre Trøndelags demensforum Liv Berit Træthaug 

Ressurssenter for demens 

41 67 14 00  

 

Vedtak: Sonia Tangen følger opp dette. Dette er ikke en søknad om bevilgning. 

 

 

 

Sak 46/19 Økonomisk bevilgning til SU 

 

Vi i Sosialistisk Ungdom har denne perioden ungdom i arbeidslivet som en politisk hovedsak, og 

i den anledning jobber vi med å styrke organisasjonens faglige kunnskaper, og å øke 

organisasjonsgraden blant våre medlemmer og andre unge. For tiden har vi en kampanje som 

heter “Det du ikke vet kan du ha vondt av” som setter fokus på at det ungdom ikke vet om sine 

arbeidsrettigheter kan føre til dårlige arbeidsforhold på jobb, og at man ikke får rettet opp i det. 

Målet er at ungdom skal lære om hvilke rettigheter de har, for eksempel når de ha rett på pause 

og hvilke rettigheter man har i forbindelse med alenejobbing, og at flere unge skal fagorganisere 



        Styreprotokoll, Fagforbundet Trondheim 2019 

  

 

Innkalling – styremøte Fagforbundet Trondheim Side 8 av 10 

 

seg. Vi opplever at kampanjen får positiv respons, at mange av de vi møter ønsker å organisere 

seg. Vi ønsker å fortsette å utvikle vår kunnskap og politikk på området, og i den forbindelse vil 

vi å arrangere en studietur til Trondheim 25. - 28. april for 15 medlemmer fra hele landet. Målet 

med turen er at deltakerne skal lære mer om arbeidslivet og fagbevegelsen, og ta med 

kunnskapen tilbake til resten av organisasjonen.  

 

Hva skal tilskuddet brukes til? Unge vet for lite om sine rettigheter i arbeidslivet, og alt for få 

unge er fagorgansiert i dag. Det er en skummel utvikling fordi det svekker fagbevegelsens 

stilling, og fordi unge ikke har noen i ryggen når de ønsker å rette opp i urettferdigheter som 

skjer på jobb. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt arbeidslivsrettigheter blant unge, slik at de vet 

hva de har krav på og hvordan de kan kreve det. Derfor vil vi arrangere en studietur hvor 15 

medlemmer drar til Trondheim for å lære om arbeidsliv og fagbevegelsen, slik at de kan ta med 

seg kunnskapen tilbake til resten av organisasjonen og jobbe videre sammen med sine lokal- og 

fylkeslag for å utvikle ny faglig politikk og øke organisasjonsgraden blant unge. 

 

Vi ønsker å besøke bedrifter for å lære mer om ulike temaer, som for eksempel seks timers 

arbeidsdag, reell heltid, verdiskapning, og opplæring.  

 

For å få gjennomført denne turen er vi avhengig av å finne finansiering for å dekke blant annet 

overnatting, reisekostnader, mat, og transport mellom de ulike bedriftene vi skal besøke. Til 

sammen anslår vi at det kommer til å koste rundt 60 000 kroner. Dette er en stor sum, men vi 

håper at dere vil dekke deler av den.  

 

Budsjett for bruk av tilskuddet:  

Overnatting: 30 000 kr 

Reise: 17 000 kr 

Mat: 7 500 kr 

Transport mellom bedrifter: 5 000 kr 

Totalt: 59 500 kr 

 

Vi håper at dere vil dekke 20 000 kr. Håper å høre tilbake snart, og at dere kan tenke dere å støtte 

studieturen.  

 

Vennlig hilsen, 

Luka Dyrnes 

Sentralstyremedlem 

Sosialistisk Ungdom 

41352096 

 

Vedtak: Søknaden avvises. Vi tilbyr vår kompetanse og lokaler ved besøket. 
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Sak 34/19 AØF 

 

Videre oppfølging fra styremøte 12.mars 

Styret oppfordrer alle medlemsorganisasjonene til å gjennomføre en intern prosess for å gi 

innspill til styret på følgende spørsmål. 

1. Hvilke ønsker har medlemsorganisasjonene for utviklingen av Folkets Hus framover? 

 

2. Hvordan kan medlemsorganisasjonene bidra til å utvikle Folkets Hus videre, herunder 

være en pådriver for å få fagforeningsrelaterte leietakere til Folkets Hus? 

 

3. Ønsker medlemsorganisasjonene at styret utreder alternative lokasjoner for Folkets 

Hus sentralt i Trondheim?  

Regionskontoret Trøndelag har vedtatt å flytte til Folkets Hus. Denne saken er oversendt til AU i 

Fagforbundet. Etter dette sendes saken Forbundsstyret.  

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim ønsker å videreutvikle huset i tråd med bevegelsens behov, 

tilby egnet konferansesal hvor alle fasiliteter medfølger. Dette vil gi inntekter og gjøre 

formålsparagrafen levende for huset. Det må arbeides for få større deler av arbeiderbevegelsen 

samlet på Folkets Hus. Fagforbundet Trondheim sier nei til salg av Folkets Hus 

 

 

 

 

Sak 47/19 Ny person til likelønnsgruppen fra Fagforbundet Trondheim 

 

 

 

Vedtak: Anniken Van Marion Lien er valgt til likestillingsgruppen 

 

 

 

Sak 48/19 Medlemsstatistikk Fagforbundet Trondheim/Klæbu 

 

Måltall for Fagforbundet Trondheim er 600 nye vervede nye medlemmer  

 

Vedtak: Tatt til orientering med nødvendig oppfølging 
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Sak 49/19 Suppleringsvalg for Yrkesseksjonen kontor og administrasjon 

 

Nestleder: Sigbjørn Melbye 

Medlem: Duda Lundereng 

 

 

Vedtak: Nestleder: Sigbjørn Melbye, medlem: Duda Lundereng er supplert jmf vedtektene 

 

 

 

Sak 50/19 Søknad om permisjon 

 

 

Søknad om permisjon fra verv 

 

Jeg søker med dette om permisjon fra mitt verv som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim 

ut denne perioden. 

Fra hvilken dato permisjonen blir fullt ut gjeldene er noe uklart, men mest sannsynlig fra 1.mai 

2019.  

Dette skyldes avslutning og overføring av saker som omhandler medlemmer på individnivå. 

 

 

 

Vedtak: Permisjon innvilges ut perioden. 

 

 

 

Sak 51/19 Kompetanseveilederkurs. 

 

 

 

Vedtak: Styret foreslår Tone Aunmo og Tom Frimann.  

Yrkesseksjonene melder tilbake til Sonia Tangen om siste deltagere fra yrkesseksjonene 

 

 

 

Sak 52/19 Godkjenning av protokoll 

 

Tilbakemelding innen tirsdag 16.april kl. 12.00. Etter dette er protokollen godkjent 

 

Vedtak:  

 

Eventuelt: Masse feil på stillingskoder i fase 1. Ikke likt med Trondheim kommune 

Medlemmer kan ikke endre dette selv 

 

Referent: Edvin Helland 
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