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Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 

 

Dato:   12.03.19. Klokken 16.00-19.30 

 

Sted:             Våre lokaler i Folkets Hus 

 

Enkel servering 

 

Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø,  

  Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Ingvar Sund, Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo, 

Thomas Albertsen, Frøydis Gaare, Anniken Lien van Marion,  

  Fanny Marisol Røskaft, Inger Johanne Løvold, Tom Frimann, Tobias Sæterås  og 

Eirik Brovold 

 

 

Forfall: Sonia Tangen og Kristine Ruud Røstvik 

Svein Olav Aarlott forlot møtet kl.1730 

 

Merknad: Grethe Ramsland ønske delegasjonsmøte før regionsmøte på Røros 26-28 mars 

 

Sak 25/19 Godkjenning av innkallingen.  

 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

Sak 26/19 Referatsaker. 

 

Protokoll styremøte 04.02.19 

Au protokoll 12.02.19 

Au protokoll 25.02.19 

Au protokoll 04.03.19 

Referat arbeidsmøte i Arbeidsutvalget 

RS 03/2019 

RS 04/2019 

Møtereferat YKA 

Møtereferat arbeidsgruppen for retningslinjer 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

  

Sak 27/19 Klubbarbeidet i Fagforbundet Trondheim 

 

Gjennomgang av arbeidet så langt. Arbeidet fortsetter utover våren/høsten 

 

 

Vedtak: tatt til orientering med nødvendig oppfølging 
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Sak 28/19 Informasjon fra råd og utvalg 

 

Diskusjoner rund arbeidet,kurs og planlegging til råd og utvalg 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

Sak 29/19  Opplæringskonferanse/ Tillitsvalgtskonferanse 27-28 mai 

 

Tema: Fagligpolitisk tema, kommunevalget, debatt 

 Digitalisering  

 Tariffoppgjøret 

 

 Andre temaer? 

  

Diskusjoner rundt hvilke politiske partier som skal delta på konferansen  

 

 

Vedtak: Alle partier skal inviteres til paneldebatt. Arbeidsutvalget jobber videre med 

programmet og detaljene til opplæringskonferansen. 

 

 

Sak 30/19  Sak fra Pensjonistutvalget, Underregulering av pensjonen må opphøre 

 

Saken følges opp av styret. Tas med i arbeidet rundt etableringen av «Pensjon for alle 

 

 

Vedtak: Styret jobber videre med saken 

 

 

Sak 31/19  Endring i hovedavtalen 

 

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 HA KS om å få endret en formulering når det gjelder frikjøpsressurs 

 

 

Vedtak: Saken utsatt til neste styremøte 
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Sak 32/19 Økonomisk bevilgning 

  

Fagforbundet Trondheim bevilger økonomisk støtte til fagforeningsaktivitet og til andre 

organisasjoner som deler vårt verdigrunnlag jmf. prinsipp og handlingsprogrammet til 

Fagforbundet 

 

Vedtak: Økonomisk bevilgning til Trappe Challenges 2019 avvises 

 

 

 

Sak 33/19 Pensjonskonferansen 18.mars 

 
Denne e-postlista ble startet med utgangspunkt i Forsvar offentlig pensjon (FOP). Styret i FOP har 
bestemt at vi vil legge ned Forsvar offentlig pensjon. Men, kampen for en anstendig pensjon for alle er 
jo ikke slutt. Vi trenger en tidligpensjon for dem som må gå av tidlig, vi må gjøre noe med 
levealdersjusteringa, vi må få pensjon fra første krone også i privat sektor, vi må få fjernet 
levealdersjustering av uføres alderspensjon, vi må kjempe for særaldersgrensene, vi må styrke 
folketrygden. I det hele tatt: Det er nok å ta seg til.  
 
Forsvar offentlig pensjon går sammen med fagforeninger i privat sektor og danner et nytt 
pensjonsnettverk: Pensjon for alle 
Det skal skje 18. mars i konferansesenteret til Røde Kors i Hausmannsgata 7 kl. 10 - 16 
(kl 09.00 – 09.30 blir Forsvar offentlig pensjon lagt ned (klubbene og foreningene som er tilsluttet får 
egen invitasjon)) 
kl 09.30 – 10.00 innsjekk og kaffekopp 
kl 10.00 – 15.00 er det konferanse med blant annet følgende innledere: 

·         Ebba Wergeland om folketrygden 
·         Åsne Skjelbred Refsdal om levealdersjustering 
·         Eystein Garberg om AFP 
·         Jorunn Folkvord om uføre 

kl 15.00 – 16.00 er det stiftelse av Pensjon for alle 
  
Konferansen koster kr. 500 som inkluderer enkel lunsj. 
Påmelding innen 11.3 til post@forsvarpensjon.no 
Følg oss også på Facebook på https://www.facebook.com/Pensjonforalle/ 
  
  
Denne pensjonslista blir nå lagt ned. Dersom du ønsker å få informasjon, delta i diskusjon, komme 
innspill osv. osv – send meg en e-post, så er du (plutselig) med på den nye e-postlista for Pensjon for 
alle ☺ 
  
Vennlig hilsen 
Gudrun H 

 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget undersøker om noen har anledning til å dra. 

 

mailto:post@forsvarpensjon.no
https://www.facebook.com/Pensjonforalle/
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Sak 34/19 AØF 

 

Diskusjoner om hva Fagforbundet Trondheim tenker rundt Folkets Hus 

 

Hvilke ønsker har medlemsorganisasjonene for utviklingen av Folkets Hus framover? 
Hvordan kan medlemsorganisasjonene bidra til å utvikle Folkets Hus videre, herunder 
være en pådriver for å få fagforeningsrelaterte leietakere til Folkets Hus? 
Ønsker medlemsorganisasjonene at styret utreder alternative lokasjoner for Folkets Hus 
sentralt i Trondheim?  

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim behandler saken over 2 styremøter. 

 

 

 

 

Sak 35/19 Godkjenning av protokoll 

 

Innspill på protokollen senest tirsdag 19 mars kl. 12.00 

Etter dette er protokollen godkjent 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

 

Referent: Anniken Lien van Marion 
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