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Protokoll, Fagforbundet Trondheim 

 

 

Dato:   17.09.19. Klokken 16.00-19.30 

 

Sted:             Våre lokaler i Folkets Hus 

 

Enkel servering 

 

Tilstede: Edvin Helland, Ismal Elmi Salad, Svein Olav Aarlott, Sonia Tangen, 

  Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Grethe Ramsland,  

  Kari Brøttemsmo, Kristine Ruud Røstvik, Frøydis Gaare, Sigbjørn Melbye 

  Anne Lee Mjøsund, Anniken Lien van Marion og Inger Johanne Løvold, 

   

 

Forfall: Eirik Brovold, Fanny Marisol Røskaft, Ingvar Sund, Thomas Albertsen og Tom Frimann 

 

 

 

Sak 81/19 Godkjenning av innkallingen.  

 

Tariffkrav 2020 får saksnummer 92/19. 

 

Styreinnkallingene må være bedre forberedt, men forstålig denne pga av valgkamparbeidet i 

Fagforbundet Trondheim. 

 

 

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent 

 

 

Sak 82/19 Referatsaker. 

 

Styreprotokoll 25.06.19 og 05.08.19 

Au protokoll 07.08.19 

RS 09 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

  

 

Sak 83/19 Publiseringer under valgkampen. 

 

Sak meldt fra Geir Magne Skavern  

 

 

I det siste har det blitt publisert flere oppdateringer på sosiale media fra LO i Trøndelag. Disse 

har blant annet oppfordret medlemmer direkte om å stemme Arbeiderpartiet, i en video har også 

vår egen regionleder Gunn Elin Høgli gjort dette.  
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Slik fremferd står ikke i samsvar med Fagforbundets engasjement, hvor vi er politisk uavhengig, 

men ikke politisk nøytral. Vi risikerer å svekke fagbevegelsens stilling, uavhengighet og 

organisasjonskraft om dette får gå ubesvart. Verving av nye medlemmer fra ikke tradisjonelt 

organiserte områder gjøres ikke enklere ved at forbundet knyttes opp mot et enkelt politisk parti.  

 

Jeg ønsker at denne saken diskuteres i fagforeningens styre, og at Fagforbundet Trondheim 

uttaler seg vedrørende LO i Trøndelags fremferd.  

 

Geir Skavern,  

Medlem og plasstillitsvalgt for Fagforbundet Trondheim  

 

Dialog med LO Trøndelag etter henvendelse: 

 

Dette var videoer lagt ut av LO sentralt. Lokale regionssider kan også brukes av LO sentralt. 

Det var planlagt 4 videoer med sentrale LO tillitsvalgte i Trøndelag. 

Når det kom reaksjoner på videoene fra Rødt ble de avholdt møte mellom LO Trøndelag og 

Rødt. 

Det var da publisert 2 videoer. 

Videoenes budskap ble endret etter møtet med Rødt. 

Ingen reaksjoner etter endring. 

 

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

 
 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim opprettholder viktigheten av arbeidet rundt valgkamp og budskapet  

”Bruk stemmeretten”  

Valgkamper i framtiden må preges av respekt og forståelse.  

LO og Fagforbundet må støtte de partier som støtte våre grunnverdier. 

 

 

 

Sak 84/19 Evaluering valget 2019 

 

Gjennomgang og betraktninger av valgresultatet. 

Valgkamputvalget har gjort et enestående arbeid. 

Honnør til Region Trøndelag og LO, meget godt samarbeid. 

Bra arbeid av de i ringeprosjektet. 

 

Oppsummering: 

 

Valgkampen 2019 har vært variert med flere aktiviteter. Vi har hatt: 

- Kaffeaksjoner 

- Muffinsaksjoner ved buss i Klæbu, Lade skole, jernbanestasjonen, på den politiske 

debatten i Klæbu, Bakklandet menighetssenter (truffet nattevakter) og Hospitalet (truffet 

nattevakter). 

- Ringeprosjekt der uføre og pensjonister har blitt oppringt 

- Hatt stand på markedsdagen i Klæbu 

- Besøk på 10 bydels kaféer 
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- Vi har hatt besøk av og bidrag fra fra Gunn Elin Høgli – Fagforbundet Trøndelag, 

Kristian Tangen -LO Trøndelag, Kristin Sæther – LO sekretær Norge, John Peder 

Denstad – LO Trondheim, Mette Nord – Fagforbundet, Mats Monsen – Leder 

Fagforbundet Ung 

 

Valgkamputvalget som har bestått av Sigmund Midtbø, Grethe Ramsland, Sonia Tangen og 

Hege Rovik har evaluert arbeidet og gjennomføring av valgkampen. 

• Organiseringen av valgkampen, forarbeidet og gjennomføring har foregått på en bra 

måte. God sammensetning i utvalget, praktisk og lurt med telefonmøter underveis. Det 

har gjort at alle blir hørt, føler man blir tatt med og man kan kombinere det med 

turnusarbeid. Frikjøpte har gjort en formidabel innsats for å koordinere og «sy sammen» 

opplegget. Sonia har vært demokratisk og tatt med gruppa i avgjørelser. Flott! 

Flere fra kontoret har deltatt og vært synlig. Vi har fått gode og positive tilbakemeldinger 

på frammøte vårt. 

Besøk på bydelskaffene gjorde at vi nådde mange, men det var veldig ulikt hvor mange 

ansatte vi traff. Vi satte spor og gjorde en «forskjell» for mange.  

Frode Haarstad gjorde en fantastisk jobb, han var perfekt for dette oppdraget, både med 

musikken sin og personligheten. Veldig bra appell av Kristian Tangen, fin balanse i den.  

 

• Det vi kunne ha gjort bedre eller annerledes er at vi skulle ha startet tidligere. Det skulle 

vært nedsatt et valgkamputvalg tidlig på våren. Skulle hatt kjøreruta og planen ferdig, slik 

at det kunne vært informert om våre planer allerede på tillitsvalgtkonferansene og 

klubbkonferanser i mai. Valgkampmateriell og synlig klær, gjerne også yttertøy skulle 

vært på plass tidligere. Det er viktig at alle bydelskafene blir husket på, i år ble en kafe 

ordnet i siste liten. Vi klarte ikke å engasjere alle tillitsvalgte til å henge opp oppslag og 

spre budskapet, så her må vi gjøre en større jobb selv. Vi bør kjøre ut og henge opp 

plakater i farger, i god tid før arrangementet. Kan være utfordring for tillitsvalgte å få 

skrevet ut plakater i farger. Vi må også ut å formidle hvem målgruppen er. Vi må være 

tydelig på hvilke kaker vi ønsker og gjerne med logo og skrift «bruk stemmeretten».  

Avtale pris på kake og kaffe på forhånd, da dette varierte mye i år.  

Når det kommer til aksjonene for å møte nattevakter kunne de ha vært planlagt bedre med 

tanke på å finne ut hvilken utgang nattevaktene bruker? 

Dessverre var det lite styremedlemmer som meldte seg til å delta på noen av våre 

arrangementer og aksjoner.  

 

• Noe vi kan gjøre neste valgkamp og eventuelt bygge videre på er bruk av bydelskafene, 

med et bedre forarbeid. Vi kan også ta med kantinen på bytorget, der vi kan møte mange 

ansatte. Kan vi leie minibuss/bil og være flere plasser? Mindre enheter, private enheter og 

for eksempel barnehager? 

Vi kan også legge opp til å være aktiv i fadderuka, med både verving og budskapet «bruk 

stemmeretten».  

Siste lørdag før valget er det Kattemdagene som frivillighetssentralen arrangerer, her kan 

vi være tilstede.  

 

• Ta med oss oversikten over økonomi, slik at vi vet hvor mye midler vi trenger.  
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Valgkamputvalget er fornøyd med aktiviteten vi har hatt i Fagforbundet Trondheim sin 

valgkamp og ser frem til neste valgkamp    

 

 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

Sak 85/19  Oppnevning til representantskapet Fagforbundet Trøndelag 

 

Sonia Tangen redegjorde for arbeidet rundt listeforslaget. 

  

Representantskapet, Region – Trøndelag:   Velges for 1 møte 

1. Sonia Tangen  

2. Svein Olav Aarlott  

3. Terje Hovde  

4. Grethe Ramsland  

5. Ingvar Sund 

6. Duda Lundereng   

7. Anne Lee Mjøsund 

8. Kari Brøttemsmo   

9. Inger Johane Løvold 

10. Fanny Marisol Røskaft 

11. Frøydis Gaare. 

 

Vara 

1. Sigmund Midtbø 

2. Edvin Helland 

3. Ismail Elmi Salad 

4. Svetlana Alpermann 

5. Erik Brovold 

6. Anita Stai 

7. Sabina Maksuti 

8. Tonje Vist 

9. Tobias Sæterås 

10. Tom Frimann 

11. Øyvin Eklo 

 

 

Vedtak: Representantskapet til Fagforbundet Trøndelag enstemmig vedtatt 
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Sak 86/19  Valgkomite hovedtillitsvalgte KS   

 

Diskusjoner rundt hvordan vi skal oppnevne valgkomite for valg av hovedtillitsvalgte i 

Trondheim kommune. 

 

 

Vedtak: Våre 5 klubbene i KS oppnevner 1 representant til valgkomiteen. Leder i Fagforbundet 

Trondheim tiltrer valgkomiteen jmf. vedtektene. Frist for tilbakemelding til leder er 1.november 

 

 

 

Sak 87/19  TV aksjon 2019 

 

20. oktober er datoen for TV-aksjonen 2019. Frem mot denne datoen mobiliserer hele Norge for 

verdens største dugnad! Denne dugnaden er din organisasjon invitert til å delta i. TV-aksjonen 

trenger både oppmerksomhet, bøssebærere og penger.  

• På denne linken: https://blimed.no/materiell/ finner du nedlastbart materiell for å bidra 

med oppmerksomhet rundt TV-aksjonen. 

• Vi trenger all hjelp vi kan få til å rekruttere bøssebærere! Kan dere bidra? 

• På denne linken: https://giverstafett.no kan dere gi et selvvalgt beløp til TV-aksjonen 

• På følgende link; https://www.spleis.no/events/12 kan alle som vil etablere en egen spleis 

for en enkel elektronisk innsamling til TV-aksjonen. Denne kan benyttes hvis man skal ha 

salg, utlodning, annen type innsamling 

 

 

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-

aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen 

kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, 

Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og 

Palestina. 

 

 

På forhånd takk for all hjelp og bidrag. 

Vennlig hilsen 

Anne Mette Nilsen 

 

 

 Fylkesaksjonskoordinator TV-aksjonen NRK 2019 Trøndelag 

Tlf: 95842081 

 

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim bevilger 4000 kr til TV aksjonen. Tas av budsjettposten 

bevilgninger. 5000 kr gjenstår på budsjettposten bevilgninger. 

 

 

 

Sak 88/19 Henvendelse fra hovedtillitsvalgte 

 

Meldt av: Duda Lundereng, Wenche Sagøy, Janne Kristin Bjørnerås 

https://blimed.no/materiell/
https://giverstafett.no/
https://www.spleis.no/events/12
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Henvendelsen gjelder forståelsen av HTA, §3.5, avlønning av hovedtillitsvalgte. Det vises for 

øvrig til kommunikasjon via e-post og møte 25.juni 2019. 

 

Det faktum at det er flere av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Trondheim som har hatt en mindre 

minstelønn enn det tariffavtalen fastslår er grunnlaget for at denne henvendelsen kommer. 

 

Forhandlingsleder, Svein Olav Aarlott og nestleder i forhandlingsutvalget Tone Aunmo var i 

møte med Trondheim kommune, der de aksepterer at Trondheim kommune skal følge 

tariffavtalen med virkning 1.juni 2019. 

 

Dette er og aksepterer at Duda Lundereng, Wenche Sagøy og undertegnede har hatt avlønning 

som er under tariffbestemmelsen. 

 

For mitt vedkommende dreier dette seg om omkring kr 10 000. 

Dette er ikke greit i dagens arbeidsliv. 

 

Jeg, på vegne av alle oss tre, ber om fagforeningen tar tak i dette, og kommer med forslag til en 

løsning. 

 

Janne Kristin Bjørnerås og Svein Olav Aarlott redegjorde for saken. 

 

Sonia Tangen redegjorde for tidligere prosesser. 

 

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim tar kontakt med Fagforbundets kompetansesenter i 

Trondheim for råd for videre behandling. Leder ber om kompetansesentrets tolkninger, 

forståelse og hvilke muligheter og utfordringer avtalen gir Fagforbundet Trondheim. 

 

 

 

 

Sak 89/19 Regnskap første ½ år 
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Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Sak 90/19 Orienteringer råd og utvalg 

 

 

YKKO 

Leder, har siden sist deltatt på stand ifm Fagforbundsuka. Hadde stand på Dmmh nå ved 

skolestart, sammen med 2 rep fra regionen.  

Har også bidratt i kaffe-/kveldsaksjoner i valgkampen. 

Vi har hatt 1styremøte, 05.09.  

Planer fremover: gjennomføre medlemsmøte 12.9; "pedagog-/bemanningsnorm i bhg" og ha 

temakveld 30.10; "dokumentasjon". 

Leder deltar på kurs 10.-12.9 "Veiviser i kompetansearbeid" (1.samling av 2) og skal være med 

på seksjonslederkonferanse i neste uke.  

Styret skal også bidra ved tillitsvalgtkonferansen 14.okt. 

 

YKA: 

På grunn av stor påmelding ble byvandring avlyst.  

Effekten at byvandring ble avlyst er ikke heldig for vår organisasjon. 

Det er en aktivitet som er svært populær, blant våres medlemmer.  
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YKA ønsker å fraskrive seg ansvaret for byvandring, Dette er en sak som fagforening må ta seg 

av.  Seksjon skal drive med yrkesfaglig tilbud.  

Møtereferat fra styremøte er sendt til leder. 

Planlegging av temadag pågår vi kommer tilbake med dato etterhvert. 

Vi har foreslå Svetlana Alperman som representanter fra yrkesseksjon kontor og administrasjon i 

Fagforbundet Trøndelag. 

 

YST 

Gjennomført temakveld om LO favør 

 

Opplæring: 

Buss gjennomfører fase 1, 13 påmeldte fra F T 

Skal gjennomføre dag 4 etter fase 1. 

Planlegger turnuskurs 

10 stykker er påmeldt fase 2, får med 6 stykker. 

 

Pensjonisttillitsvalgt: 

Medlemsmøte i Klæbu, 55 påmeldte, LO favør og underholdning. 

Henvendelse fra pensjonistutvalget til Postcom, skal ha møte med dem. 

 

YHS 

Styremøte i oktober, planlegger medlemsmøte. 

 

FU 

Risvollan helse og velferdssenter, skal drives av ideelle aktører, møte i morgen. 

Uenighet med kommunen, ”Hva er en lokal særavtale?” 

Alle er nå innplassert inn i den nye kommunen. 

Sterke krefter som vil privatisere vann og avløp, mulighetsstudiet er laget, behandles 28.okt. 
 

Ungdom: 

Fagdag for lærlinger gjennomført. 

Bli kjent kveld før sommerfestivalen 

Besøke lærlinger høst. 

 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 91/19 Søknad om bevilgning 

 

4.september var jeg i møte med Tone og Anniken om en konferanse som planlegges i regi av 

#det gjelder livet. Det er en konferanse med fokus på levekår for mennesker med 

utviklingshemning. Fagforeninger, brukerorganisasjoner, pårørende og politikere vil delta. Dette 

arrangeres av en aksjonskomite som hittil har fått noe støtte fra NFU, Norsk forbund for 

utviklingshemmede, som ikke har spesielt stor konto. Vi søker derfor Fagforbundet om støtte til 

leie og vask av møterommet Andromeda den 15. okt fra kl 17. Vi har bestilt og betalt/lagt ut 

privat kr. 3500. Hvis dere innvilger vår søknad om støtte vil vi være veldig takknemlige. NFU 

sitt kontonr: 4200.29.92595 
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Med hilsen 

  

Nina Braadland, Medlem av aksjonskomiteen og leder i NFU Trondheim lokallag 

Høilivegen 3 

7052 Trondheim 

47 470 55 407 

 

 

Vedtak: 3500 kr bevilges, tas av budsjettposten medlemsaktivitet. 

 

 

 

Sak 92/19 Tariffkrav 2020 

 

Kravene er vedtatt av Fagforbundet Trondheim avdeling 069 og Teknisk Fagforening Trondheim 

avdeling 008 på tillitsvalgtskonferanse på KS området 16.september 2019.  

Kravene er i prioritert rekkefølge  

Pensjon (1,33)  

66% pensjon av sluttlønn, etter 30 års opptjening. Underregulering av pensjon på 0,75% 

opphører. Pensjon fra første krone beholdes uten endring. Særaldersgrensene beholdes som en 

rettighet for faggrupper som er særlig byrdefull, ikke som pliktig avgang.  

Lønnskrav (1,93)  

Generelt tillegg på omlag 40.000 kroner fordelt over tariffperioden. Minstelønn med max 

ansiennitet for ufaglærte: 440.000 kroner. Minstelønn fagarbeider med max ansiennitet 480.000 

kroner. Minstelønn fagarbeider med ett årig fagskole 520.000 etter max ansiennitet. Minstelønn 

3 årig høyskoleutdanning etter max ansiennitet 560.000. Deretter 40.000 for hvert utdanningsår. 

Max ansiennitet reduseres fra 16 til 10 år. Lønnskapittel 3 og 5 avvikles og legges inn i 

nåværende kap 4 med fastsatte tillegg for ledelse og ansvar.  

Arbeidstid. (2,92)  

Ordinær arbeidstid i KS området reduseres med en 2,5 time pr uke fra og med tariffoppgjøret 

2020, 2,5 time pr uke fra tariffoppgjøret 2022 og ytterligere 2,5 time pr uke fra tariffoppgjøret 

2024. Slik at vi fra og med 1.1 2025 har innført 6 timers dag/ 30 timers uke . All 

arbeidstidsreduksjon skal være med full lønnskompensasjon.  

Helstillinger (3,41)  

Alle stillinger utlyses som hel stilling. Deltid må avtales med hovedtillitsvalgte. Alle som 

rettmessig reiser krav om utvidelse til hel stilling skal innen 3 måneder få tilbud om det.  

Flere helger enn norm. (4,20)  
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Frivillig avtalt arbeid på helg utover normen på hver 3.uke (15 helger pr år) betales med kr 2000 

pr vakt, i tillegg vanlig lønn og kvelds- nattillegg. For ansatte i hel stilling som også tar ekstra 

helger som overtid må også dette tillegget utbetales.  

Ubekvemstillegg (4,50)  

Ubekvemstillegget økes til 100 kroner pr time. Vakt på vaktrom går ut.  

Lokale bemanningspooler (5,11)  

Det skal i alle kommuner etableres lokale bemanningspooler innenfor samme arbeidsområde 

som skal dekke 70 % av kjent fravær på deltakende enheter. (Toppa bemanning). Disse skal være 

ansatt i 100 % stilling på deltagende enheter og må påregne arbeid på nærliggende enheter etter 

forutsigbar avtale.  

Andre ikke-prioriterte krav  

Krav til kap. 3.2.3 Seniortiltak 

Rett til å jobbe 80 % stilling, med 100% lønn bør inn som et tiltak.  

Kap 1 § 7.4.1 

Den femte feriuka må gjelde fra 55 år og 6 uker ferie fra 60 år.  

Sentral særavtale 2201. Barnehage og skole.  

Særavtale 2201 må sikre retten til 7,5 % av arbeidstida skal settes av til individuell planlegging 

og lesetid på enheten for alle ansatte. Felles planlegging og foreldresamtaler utgjør 37,5 time pr 

år for alle i tillegg til lesetid.  

Arbeidstøy  

Det settes av 5000 kroner pr år pr årsverk som indeksreguleres hvert år til innkjøp av arbeidstøy 

der det er behov for det. Partene lokalt blir enige om slitetid og behov.  

Krav til Hovedavtalen  

Alle lokale avtaler og protokoller som omhandler flere enn en person eller yrkesgruppe er lokal 

særavtale og underlegges tvistebestemmelsene i Del A paragraf 7-1.  

Endring av tekst i HA del B § for å sikre at tildeling av HTV resurss tildeles forholdsvis, også 

der fagforeninger har mer enn to 100 % frikjøp.  

 

Vedtak: Vedtak: Svein Olav Aarlott og Edvin Helland får fullmakt til å redigere tariffkravene 

før innsending 20.sept 
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Sak 93/19 Godkjenning av protokoll 

 

Innspill på protokollen sendes nestleder innen mandag 23.sept kl 15.30. 

Etter dette er protokollen godkjent 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

 

 

Referent: Edvin Helland 
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