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Protokoll Fagforbundet Trondheim 

 

 

Dato:   22.januar 

 

Sted:             Kontoret, pr. mail 

 

 

Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Sonia Tangen, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, 

Thomas Albertsen, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Øyvind Eklo, Tom Friman 

og Eirik Brovold, Svein Olav Aarlott, Thomas Bakken,  

  Bente Elisabeth Hepsø Conejo, Elisabeth Langrød, Anniken Lien van Marion og 

Fanny Røskaft,  

 

Fagforbundet Klæbu, egen behandling av saken 

 

Merknad: Behandling pr mail og telefon 

 

 

Sak 11/19 Ekstrabevilgning husleie Folkets Hus til det konstituerende årsmøte  

 

I forrige uke tok daglig leder i Folkets Hus kontakt med oss vedr. leie i «våre» lokaler. Hun har 

en leietaker som ønsker å leie og må derfor ha et snarlig svar fra oss på om hovedtillitsvalgte 

flytter inn. Fagforeningene ser det som utfordrende at det kommer andre i inn i lokalene. Dette 

har vi også uttrykt til daglig leder. Folkets Hus forstår dette, men de er avhengig av å få inn 

inntekter. Det er fortsatt slik at Trondheim kommune ikke vil betale dobbel husleie, altså i 

Munkegata og her. Derfor ser det ut til at vi som fagforening må gjøre noen tiltak som kan føre 

til at flytteprosessen skjer tidligere enn antatt. I den forbindelse har vi fått et tilbud fra Folkets 

Hus om å betale halv husleie ut året for de resterende kontorer, og dette vil utgjøre ca. 400 000,- 

kroner for vår del. Vi foreslår at det blir lagt fram forslag under budsjettgjennomgang til det 

sammenslående årsmøtet, der deler av fjorårets overskudd på ca. 700 000,- kroner blir lagt inn i 

den økte husleia. 

 

Fagforeningen ønsker derfor at vi går i dialog med kommunen og tilbyr at vi kan betale husleie 

dette året og at hovedtillitsvalgte kan flytte til Folkets Hus så fort det lar seg gjøre.  

 

Er det andre synspunkter må dette meddeles snarest og innen klokken 12.00, 22. januar.  

 

Janne Kristin Bjørenås ønsker en protokolltilførsel, denne støttes av Eirik Brovold. 

 

Jeg uttaler meg som styremedlem i denne saken, og kjenner derfor at jeg har et ansvar for at det 

økonomiske perspektivet er godt gjennomgått. 

At fagforeningens ledelse og HTV er samlokalisert er selvsagt en fordel, men jeg må likevel 

stille noen spørsmål, da det er snakk om mye penger. Med tanke på de økonomiske diskusjoner i 

styret tidligere, er mitt spørsmål og som jeg ønsker at det reflekteres over er om dette er 

forsvarlig bruk av medlemspenger? 
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Og om gevinsten/utbytte for medlemmene er i samsvar med størrelsen på kostnadene? Er det slik 

at dette vil begrense vår medlemsaktivitet og opplæring av tillitsvalgte? 

 

Resten av styret har gitt sin tilslutning til forslaget sendt styret pr mail den 21.01.19. 

Frøydis Gaare har pr telefon støttet dette 

 

 

Vedtak: Leder i Fagforbundet, i samarbeid med leder i Fagforbundet Klæbu utarbeider et 

forslag på dette til konstituerende årsmøte under behandlingen av budsjett. 

 

 

Sak 12/19 Godkjenning av protokoll 

 

 

Vedtak:  
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