
Forslag 1 Bevilgning til Norsk Folkehjelp  

Styret foreslår å bevilge kr. 5000,- til Norsk Folkehjelp.  

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøte i Fagforbundet Helse Bergen bevilger 5000,- til Norsk Folkehjelp. 

 

Forslag 2 til årsmøte i Fagforbundet Helse Bergen  

Avsender: Styret 

Fagforbundet Helse organiserer i alle 4 yrkesseksjonene i Helse Bergen. 

Fagforeningen har 3 yrkesseksjonsstyrer i dag som består av ulike yrkesgrupper. 

Fagforbundet Yrkesseksjonene har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige og politiske 

rammer for seksjonenes yrkesgrupper. Arbeidet i Yrkesseksjon helse og sosial er forankret i 

Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021. 

På Landskonferansen 2017 vedtok Yrkesseksjonene hovedlinjer for det yrkesfaglige og 

yrkespolitiske arbeidet i perioden 2017-2021.  

Hovedlinjene gir føringer for hvilke oppgaver yrkesseksjonen skal prioritere i fagforeningene, 

i forbundsregionene og nasjonalt.  

Fagforbundets medlemmer står i utfordringer som ofte har en yrkespolitisk side.  

Yrkesseksjon kan derfor bidra til at Fagforbundet når sine mål innenfor områder som arbeid 

mot kommersialisering av tjenestene, for et godt flerfaglig arbeidsmiljø på tvers av 

profesjoner og utdanningslengde, og for et arbeidsliv det er mulig å leve med og av.  

Situasjon i dag: 

Frikjøpsordning for yrkesseksjonsledere: 

Fra og med 2017 og frem til desember 2020 har yrkesseksjonsledere hatt 10% frikjøp for 3 

yrkesseksjonsledere. Hensikten med dette frikjøpet var å øke yrkesseksjonsarbeid og ikke 

minst være i lag med leder og nestleder i fagforeningen på aktiviteter på arbeidsplassene.  

Styret valgte å avvikle ordningen i slutten 2020 da det ikke var noen aktiviteter på grunn av 

pandemi. Årene før har ikke frikjøpsordning gitt noen store effekter på verken 

arbeidsplassbesøk aktivitet eller økning av antall medlemmer. 

Nå åpnes Norge opp igjen og aktiviteten skal tas opp igjen, og styret mener at 

yrkesseksjonsstyrene som det er organisert i dag, har god kompetanse i styrene som må 

aktivt brukes mer i planlegging av all aktivitet slik at dette ansvaret ikke bare ligger til ledere i 

yrkesseksjonene.  

Styret mener derfor at yrkesseksjonsstyrene v/leder eller nestleder må få frikjøp for 

yrkesfagligarbeid som for eksempel, arbeidsplassbesøk, medlemsmøter med yrkesfagligtema 

ved behov og det ikke legges til fast frikjøp. 



Styrehonorar for yrkesseksjonsstyrer: 

I dag mottar yrkesseksjonsledere på Kontor og administrasjon og  

Samferdsel og Teknisk kr. 5000,- i året. 

Kontor og administrasjon har i tillegg møtehonorar for hvert oppmøte på kr. 300,- 

Helse og sosial har ingen styrehonorarer. 

 

Styret mener at det er viktig at alle styremedlemmene som bruker fritiden sin på 

styremøtene sine får styremøtehonorar på kr. 400,- pr. oppmøte og at det skal  

være likt for alle yrkesseksjonene. 

Honorarer regnes ut ved å sende møtereferatene etter hvert styremøte til fagforeningsleder. 

 

Styrets forslag til vedtak:  

1. Yrkesseksjonsstyrer får kr. 400,- pr styremedlem/varamedlem for oppmøte i 

styremøtene. 

2. Honorar på kr. 5000,- for yrkesseksjonsledere i Samferdsel og Teknisk og  

Kontor og administrasjon avvikles. 

3. Yrkesseksjonene får frikjøp ved behov til yrkesfaglig aktiviteter som 

arbeidsplassbesøk, medlemsmøter med yrkesfagligtema med mer. 

4. Styret evaluerer denne praksisen til neste årsmøte i 2023. 

5. Styret får fullmakt til å ta i bruk gammel ordning med fast frikjøp i årsmøteperioden 

hvis ordningen nevnt i kulepunkt 3 ikke fungerer. 


