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1. Innledning 
 

Fellesforbundet avd 065 har i perioden aktivt jobbet for å øke medlemsmassen, samt tatt vare på 

eksisterende medlemmer. 

Det har blant annet vært fokus på bedriftsbesøk, krav om trekk- og tariffavtaler i tillegg til ordinær 

oppfølging av klubber, tillitsvalgte og medlemmer. 

2017 har vært et innholdsrikt år for avdelingen, da det har vært LO kongress, valgkamp og 

forberedelser til tariffoppgjør.  

 

Avdelingen har pr i dag 15 overenskomster i sitt område:  

Industrioverenskomsten – VO 

Industrioverenskomsten – TEKO 

Havbruksoverenskomsten 

Steinindustrioverenskomsten 

Biloverenskomsten 

Fellesoverenskomsten for Byggfag 

Overenskomsten for byggindustrien 

Glassoverenskomsten 

AMB overenskomsten 

Naturbruksoverenskomsten 

Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen 

Riksavtalen 

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter 

Landforpleiningsavtalen 

Overenskomsten for Trykkerier og Grafiske bedrifter 

 

 

2. Årsmøtet 2017 
 

Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotel Alexandra, torsdag 27. april 2017 klokken 10.00. 

Forbundssekretær Kine Asper og leder i ADK Midt Norge Jan Kristian Hammernes informerte om den 

aktuelle situasjonen. 

Årsmøtet behandlet følgende saker: 

1. Åpning 

2. Konstituering 

3. Årsberetning 2016 

4. Regnskap 2016 

5. Handlingsplan 2017 

6. Innkomne forslag 

7. Budsjett 2017 

8. Valg 

9. Avslutning 
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Det var 40 stemmeberettigede på årsmøtet.  

 

3. Styret og utvalg i perioden 
 

Styret i Fellesforbundet avd 065 i årsmøteperioden.  

Verv Navn Arbeidsgiver Overenskomst Valg Periode 

Leder Cecilie Søllesvik Fellesforbundet avd 
65 

 Ikke på valg 2015 - 
2019 

Nestleder Sigmund 
Johansen 

Glamox AS Industrioverenskomsten 
VO 

Ikke på valg 2016 - 
2018 

      

Styremedlem Joachim Aa. 
Rødal 

EKH Grafisk AS Grafisk Ikke på valg 2016 - 
2018 

Styremedlem Janne Helen 
Westvik 

Dekkmann Molde 
AS 

Biloverenskomsten Ikke på valg 2016 - 
2018 

Styremedlem Odd Rune Kalvik Brunvoll AS Industrioverenskomsten 
VO 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

Styremedlem Jon Ingvald 
Eilertsen 

Kleive Betongbygg 
AS 

Fellesoverenskomsten for 
byggfag 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

Styremedlem Bengt Gustav 
Eriksson 

Aker Solutions 
MMO 

Industrioverenskomsten 
VO 

Ikke på valg 2016 - 
2018 

Styremedlem Svein Atle 
Hungnes 

Doosan Infracore Industrioverenskomsten 
VO 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

1 vara Jon Erik Rosvoll Salmar Farming avd. 
Smøla 

Havbruksoverenskomsten Valgt for 1 år 2017 - 
2018 

2 vara Kåre Jonny 
Hønsvik 

Storvik AS Industrioverenskomsten 
VO 

Valgt for 1 år 2017 - 
2018 

3 vara Britt Eli 
Gjersvoll 

Quality Hotel Grand  Riksavtalen Valgt for 1 år 2017 - 
2018 

4 vara Ann Kari T. 
Sandvik 

Trædalsstuene AS Riksavtalen  Valgt for 1 år 2017 – 
2018 

      

Leder 
ungdomsutvalget 

Ken Marius 
Pedersen 

Møretre AS Overenskomsten for 
byggeindustrien 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

Ungdomsutvalg Oda Riksfjord  Brunvoll AS Industrioverenskomsten 
VO 

Valgt for 1 år 2017 - 
2018 

Ungdomsutvalg Charlotte Hoem Molde Fjordstuer Riksavtalen Valgt for 1 år 2017 - 
2018 

1 vara ungdom Lars Kristian 
Eriksen 

Kleive Betongbygg Fellesoverenskomsten for 
byggfag 

Valgt for 1 år 2017 - 
2018 

      

Studieleder Cecilie Søllesvik Fellesforbundet avd 
65 

 Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

Studieutvalg Sigmund 
Johansen 

Glamox AS Industrioverenskomsten 
VO 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

Studieutvalg Ken Marius 
Pedersen 

Møretre AS Overenskomsten for 
byggeindustrien 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 
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Valgkomité Vidar Venås Glamox AS Industrioverenskomsten 
VO 

Ikke på valg 2016 - 
2018 

Valgkomité Alf Gunnar 
Husby 

Storvik AS Industrioverenskomsten 
VO 

Ikke på valg 2016 - 
2018 

Valgkomité Tommy 
Skarshaug 

Skanska Fellesoverenskomsten for 
byggfag 

Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

      

      

Kontrollkomité Trond S. 
Pedersen 

Glamox AS Industrioverenskomsten 
VO  

Ikke på valg 2016 - 
2018 

Kontrollkomité Vidar Venås Glamox AS Industrioverenskomsten 
VO 

Ikke på valg 2016 - 
2018 

Vara 
kontrollkomité 

Wilhelm 
Andersen 

Pensjonist  Valgt for 2 år 2017 - 
2019 

 

Det har vært noen endringer i perioden, styret ser derfor slik ut pr. 01.01.2018, etter vedtak i 

styresak 63/17: 

 
 

4. Organisasjon 
 

4.1 Medlemsstatistikk 

Medlemstallet i Fellesforbundet avd 065 pr 02.01.2018 er på 4120.   

Til sammenligning var medlemstallet pr.  01.01.2017 på 4238. 

 

Minstekontingent  380 Herav: 25 permitterte 95 arb.ledig 

Lærlinger 103  

Elev/Student 70  

Fritatte/æresm. 983  

Militær 6  

Nav 74  

Hovedmedl 2504  

Totalt 4120 778 kvinner     3342 menn 

 

Søllesvik Cecilie Leder Fellesforbundet avd 65 04900 Organisasjonsavtalen

Johansen Sigmund Nestleder Glamox Fabrikker AS 10199 Industrioverenskomsten-VO

Pedersen Ken Marius Ungdomsleder Talgø MøreTre AS 19320 Overenskomsten for byggeindustrien

Søllesvik Cecilie Studieleder Fellesforbundet avd 65 04900 Organisasjonsavtalen

Eilertsen Jon Ingvald Styremedlem Kleive Betongbygg AS 19301 Fellesoverenskomsten for byggfag

Hungnes Svein Atle Styremedlem Doosan Infracore Norway AS 10199 Industrioverenskomsten-VO

Kalvik Odd Rune Styremedlem Brunvoll AS 10199 Industrioverenskomsten-VO

Rosvoll Jon Erik Styremedlem Salmar Farming AS avd. Smøla 14513 Havbruksoverenskomsten

Rødal Joachim Aa. Styremedlem EKH Grafisk AS avd Kristiansund 20604 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter

Hønsvik Kåre Jonny Styremedlem Storvik A/S 10199 Industrioverenskomsten-VO

Forland Britt Eli Schnell 1. varamedlem Quality Hotel Grand Kristiansund AS 30701 Riksavtalen

Sandvik Ann Kari Torve 2. Varamedlem Trædalsstuene AS 30701 Riksavtalen
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Innmeldte i 2017 

Ny 234 

Inn på nytt 108 

Feilstrøket 22 

Fra andre LO Forbund 24 

Totalt 388 

 

Utmeldte i 2017 

Døde 40 

Strøket pga.restanser 256 

Utmeldte 145 

Til andre LO Forbund 56 

Totalt 497 

 

4.2 Avdelingens daglige drift 

Fellesforbundet avd 065 har fire ansatte i full stilling, i tillegg til leder frikjøpt på heltid, som er valgt 

av årsmøtet. 

 

Det er tre organisasjonssekretærer, en kasserer og en frikjøpt leder i avdelingen. 

De tre sekretærene har ansvar for hver sine geografiske områder. 

Dette gjelder både ved rekruttering, oppsøkende virksomhet, bedriftsbesøk, saksbehandling og 

andre oppgaver knyttet til stillingene. 

 

Det har vært gjennomført bedriftsbesøk og oppsøkende virksomhet i alle kommuner innen 

avdelingens område.  

Dette i forbindelse med forberedelse til tariffoppgjør og utdeling av tariffinformasjon, i tillegg til 

ordinære bedriftsbesøk. 

 

Leder og ansatte har i tillegg til styret i avdelingen deltatt på relevante kurs og konferanser. Kursene 

og konferansene inneholdt temaer som tariff, arbeidsliv, organisasjon, rekruttering og kurs i ulike 

bransjer. 

 

Representasjon utenfor avdelingen: 

2 representanter i Fellesforbundets representantskap  

1 representant i LOs representantskap 

1 representant i forbundsstyret i Fellesforbundet 

1 representant i SMSØ (samarbeid mot svart økonomi) Møre og Romsdal 

1 representant i LO Favørkomiteen i Møre og Romsdal 

1 representant i rekrutteringsutvalget Fellesforbundet ADK Midt Norge 

1 representant i studieutvalget Fellesforbundet ADK Midt Norge 

3 plasser i LOs Fylkeskonferanse 

1 representant i styret LO Møre og Romsdal 
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1 representant i LO Ytre 

2 representanter i LO i Romsdal 

1 representant i valgkomiteen LO i Romsdal 

1 representant i Folkets Hus Kristiansund 

1 plass i forum mot sosial dumping og arbeidskriminalitet 

1 representant i bransje/tariffrådet for industri 

1 representant i bransje/tariffrådet havbruk 

 

 

Avdelingen har deltatt på: 

 Avdelingsforumsamling for Fellesforbundets avdelinger i Møre og Romsdal 

 2 ADK-samlinger i Fellesforbundet ADK Midt-Norge i 2017. 

 Organisasjonskonferanse for ansatte og ledere i avdelingene i Fellesforbundet. Denne ble 

arrangert på Gardermoen.  

 LO koordinerende møter på Ørlandet 

 LO koordinerende møte Ormen. Avviklet ordning i løpet av 2017. 

 Avdelingsledersamling for ADK Midt 

 Avdelingssamling for styret og ansatte 

 2 fylkeskonferanser i regi LO 

 Årsmøte LO Ytre 

 Fagdag med LO og Sparebanken om LO favør 

 Rekrutteringsløft ved Opplæringskontoret 

 Fane 2 konferanse 

 Generalforsamling Folkets Hus 

 LO kongress 2017 

 

4.3 Interne møter i avdelingen 

Arbeidsutvalgsmøter: 

Det er blitt avholdt 5 arbeidsutvalgsmøter og behandlet 65 saker 

 

Styremøter: 

Det er blitt avholdt 6 styremøter og behandlet 67 saker. Et av styremøtene ble holdt i Sparebank 1 

Nordvest sine lokaler i Kristiansund. 

 

Representantskapsmøter: 

Det er blitt avholdt 1 representantskapsmøte og behandlet 4 saker. 

På representantskapsmøtet hadde avdelingen besøk av Jan Kristian Hammernes og Kim Jelle, og 

Roald Sæther, LO favør 

 

4.4 Jubilanttilstelning 

Det ble ikke arrangert jubilanttilstelning i 2017, dette grunnet få påmeldte. Det ble sendt ut merker 

og diplomer i posten til alle jubilanter.   
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4.5 Revisjon av avdelingen 

Fellesforbundet ved ADK Midt-Norge har gjennomfort virksomhetsrevisjon i henhold til 

Fellesforbundets vedtekter. 

 

5. Helse, miljø og sikkerhet  
 

Avdelingen har avtale med Stamina Helse om bedriftshelsetjeneste. Det er valgt verneombud i 

avdelingen, dette er for tiden Kjersti Hafsås Svensli. To ansatte har HMS kort fra Arbeidstilsynet. 

 

 

6. Studie- og opplysningsarbeid 
 

Studieleder, Cecilie Søllesvik, har det overordnede ansvaret for studiearbeidet i avdelingen. 

Studieleder i avdelingen har deltatt på forbundets studieleder konferanse . 

 

Avdelingen har en representant i studieutvalget i Fellesforbundet ADK Midt-Norge. (SUADK) 

 

Avdelingen har hatt ansvar for gjennomføringen av følgende kurs: 

 FTV 1  

 FTV 2 

 Dagskonferanse byggfag 

 Dagskonferanse Industrioverenskomsten 

 

Valgte og ansatte i avdelingen har deltatt på: 

 LO Skolen Modul Arbeidsrett 

 LO Skolen Modul Arbeidsliv  

 LEA – Lederopplæring gjennom Arbeidsgivernes Arbeidstakerforening 

 Rekrutteringsverksted gjennom Fellesforbundet 

 Studielederkonferanse gjennom Fellesforbundet 

 Kurs offshore – godkjenningskurs for opphold offshore 

 LO Favør-konferanse 

 

I tillegg til de ovennevnte kurs, har det blitt gitt opplæring til tillitsvalgte ved bedriftsbesøk og 

lignende. Tillitsvalgte har fått tilsendt Veiviseren, som er forbundets digitale kurs på SMS. I tillegg har 

mange tillitsvalgte og medlemmer deltatt på kurs i regi AOF og Fellesforbundet. 

 

 

7. Rekruttering og organisasjonsbygging 
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7.1 Måltall 2017 

Måltall for 2017 er 500 innmeldte.  

 

Avdelingen greide ikke å nå opp til dette måltallet, detaljer nedenfor: 

Innmeldte i 2017 

Ny 234 

Inn på nytt 108 

Feilstrøket 22 

Fra andre LO Forbund 24 

Totalt 388 

 

7.2 Tariff 

Avdelingen har vært aktivt ute i klubbene for å forberede disse godt til innsending av forslag. 

Det kom inn 48 forslag fra 8 klubber. 

 

Avdelingen har avtaler om måling (akkord) med 4 målerkontor i Fellesforbundet.  

Disse er: 

Fellesforbundet avd 764 Malernes Forening 

Fellesforbundet avd 765 Trondheim 

Fellesforbundet avd 768 Trondheim Bygning 

Fellesforbundet avd 762 Rørleggernes Forening 

 

7.3 Bedriftsbesøk  

Avdelingen har i tråd med handlingsplan gjennomført bedriftsbesøk i alle avdelingens kommuner. 

Besøkene har både vært planlagt og ikke planlagte. 

 

Det viser seg at de planlagte besøkene gir mest uttelling både for medlemmene, tillitsvalgte og 

representantene fra avdelingen. Dette fordi de tillitsvalgte og medlemmene lettere kan ta seg tid til 

en samtale når dette er avtalt på forhånd. 

 

Tema for bedriftsbesøkene har vært oppfølging av tariffavtalen, opprettelse av trekk- og tariffavtaler, 

rekruttering, bygging av klubber og veiledning til tillitsvalgte/ klubbene. 

 

Avdelingen har også gjennomført bedriftsbesøk på Gina Krog – feltet. 

 

I tillegg har avdelingen hatt fokus på å besøke de bedriftene det er trekkavtale med, dette er ikke 

kommet helt i mål. 

 

Forbundssekretærene Hege Skulstad Espe, Per Skau og Kine Asper, har deltatt på bedriftsbesøk i 

avdelingen. 
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I tillegg har Else May Botten – stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet,  Kari Hoset Ansnes fra LOs 

distriktskontor i Møre og Romsdal, Julie Lødrup og Hans Christian Gabrielsen fra LOs ledelse deltatt 

på bedriftsbesøk. 

 

7.4 Oppsøkende virksomhet 

Avdelingen har drevet oppsøkende virksomhet. Dette har resultert i endel bedrifter som det må 

kreves trekk- og tariffavtaler på. Dette er en prioritert oppgave.  

Avdelingen har god dialog med Regionalt Verneombud. 

 

7.5 Vervekampanje 2017 

Avdelingen arrangerte vervekampanje i starten av 2017. 

Klubbene ble fordelt i kategoriene 0-20 medlemmer, 20-50 medlemmer og fra 50 medlemmer. 

Det ble sendt oppdateringer til klubbene en gang pr måned, der månedsvinneren ble kåret.  

 

Bra ververesultat på de bedriftene som vant månedspremien og hovedpremien. 

Det ble krevd to nye tariffavtaler i trekkbedrifter i perioden, disse bedriftene var også henholdsvis 

månedsvinner og hovedvinner i kampanjen. 

Det kom totalt 133 nye medlemmer fra januar til mai 2017, hvor mange av disse kom som en direkte 

konsekvens av kampanjen er usikkert. 

De bedriftene som ble månedsvinnere var: 

Scandic Hotels AS, Scandic Seilet 

Torvald AS, Thon Hotel Kristiansund 

Doosan Infracore Norway AS 

Auto 88 AS avd Eide 

Brødrene Gjershaug AS 

Promek AS 

 

Hovedvinneren var Promek AS. 

 

7.6 Saksbehandling 

Det er blitt krevd følgende: 

Trekkavtaler:   7 

Tariffavtaler:   15 

Opprettet bedrift uten avtale:  87 

 

 

Det er blitt innvilget: 

Trekkavtaler:    2 

Tariffavtaler:    14 
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Avdelingen har hjulpet tillitsvalgte i prosesser med permitteringer, nedbemanninger, oppsigelser, 

omstillinger og omorganiseringer i bedrifter og andre saker der tillitsvalgte har trengt bistand. 

Det er også blitt gitt rådgivning i saker som medlemmene har spilt inn til avdelingen både via 

oppmøte på kontorene, via telefon/e-post og saker som er sendt inn via tillitsvalgte. 

 

I tillegg har avdelingen jobbet med: 

 Flere lønnskravsaker for medlemmene. Noen av disse har havnet i Forliksrådet. 

Avdelingen har bistått som rådgivere og ført saker på vegne av våre medlemmer i 

Forliksrådssaker. 

 Flere oppsigelsessaker, de fleste er løst før det går så langt som til juridisk behandling. 

Men det er likevel en del saker som er blitt sendt inn til Fellesforbundet for behandling. Noen 

saker er også videresendt til LOs juridiske avdeling for juridisk vurdering og bistand. 

 Det er blitt gitt bistand ved krav om faste ansettelser  

 Bistand i flere yrkesskadesaker, disse er sendt inn til Fellesforbundet og LOs juridiske 

avdeling for behandling. 

 

7.7 Saker inn til Fellesforbundet 

Det er blitt sendt inn saker til Fellesforbundet fra avdelingen. Disse sakene er alle sendt inn via 

saksbehandlingssystemet Fokus. 

Saker som er blitt sendt inn er yrkesskadesaker, oppsigelsessaker og tvistesaker i henhold til 

avtaleverket. 

 

8. Ungdomsarbeid 

 

På årsmøtet 2017 ble det valgt et ungdomsutvalg bestående av 3 + 1 vara, i løpet av perioden har 1 

gått ut av utvalget og per 01.01.18 ser utvalget slik ut: 

Leder 
ungdomsutvalget 

Ken Marius 
Pedersen 

Møretre AS Overenskomsten for 
byggeindustrien 

Ungdomsutvalg Lars Kristian 
Eriksen 

Kleive Betongbygg Fellesoverenskomsten for 
byggfag 

Ungdomsutvalg Charlotte Hoem Molde Fjordstuer Riksavtalen 

 

Ungdomslederen er vara som Fellesforbundets representant i ungdomsutvalget til LO Møre og 

Romsdal og vara i det sentrale ungdomsutvalget i Fellesforbundet 

Nedenfor er aktivitetene avdelingen har deltatt på listet opp. 

 

Avdelingens ungdomsutvalg har i tillegg til aktivitetene nedenfor, hatt egne møter i 

ungdomsutvalget. 

 

• Skoleinformasjon Tingvoll og Fræna 
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• «Ungt entreprenørskap» Fræna VGS 

• FYKO  

• Regional ungdomskonferanse i Kristiansund 

• Lærlingesamlinger i Molde og Kristiansund  

• Lærlingekonferanse på Sørmarka 

• Den sentrale ungdomskonferansen. 

• Valg av regional ungdomssekretær 

• Sommerpatrulje.  

• Stemmerettspatrulje  

• Julepatrulje 

• LOs studentservice Molde 

• Møter i Los ungdomsutvalg 

• Møte i Det sentrale ungdomsutvalget 

 

• Stand: 

 Molde Jazz 

 Dyregoddagene 

 Ung Kristiansund 

 

8.1 Lærlingpatruljen 2017 

I regi regional ungdomssekretær har avdelingen gjennomført lærlingepatrulje. Avdelingen hadde 

mye forberedelser før patruljen med planlegging og avtaler på bedrifter. Avdelingen hadde med 5 

personer på patrulje, i tillegg til regional ungdomssekretær. Det ble arrangert et forkurs for patrulje 

deltagerne. På kurset informerte Elev- og Lærlingeombudet i Møre og Romsdal, om rettigheter for 

lærlinger.   

Lærlingepatruljen ble gjennomført i vårt område 16.-17.oktober 2017. Dette var første gang den ble 

gjennomført i Møre og Romsdal. Målsettingen for patruljen er å sette fokus på lærlingene innenfor 

våre fag og innhente informasjon om hvordan lærlingene har det på jobb.  

 Vi fikk god mediedekning av lærlingepatruljen i Tidens Krav, Romsdal Budstikke og på NRK Midtnytt. 

 

9. Nærings og Fagligpolitisk arbeid 
 

Valg 2017 

Valget var sentralt i arbeidet med fagligpolitisk arbeid. Avdelingen deltok på fagligpolitiske 

konferanser og inviterte klubbene til å delta. Avdelingens mål var i henhold til handlingsplanene å få 

skiftet den blå regjeringen til rød/grønn regjering. 

Avdelingen besøkte mange arbeidsplasser og hadde med informasjon om hva de ulike partiene 

hadde i sine partiprogrammer. 

 

Avdelingen var på arbeidsplassbesøk med tema valg. Med på noen av besøkene var 

stortingsrepresentant Else May Botten fra Ap, LO leder Hans Christian Gabrielsen, Kari H Ansnes fra 

LO Møre og Romsdal, forbundssekretær i Fellesforbundet Kine Asper og Julie Lødrup fra LOs ledelse. 
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Avdelingen sto på stand mange steder, delte ut brosjyrer og snakket med både medlemmer og 

potensielle medlemmer. 

 

LO Møre og Romsdal arrangerte pressekonferanse hvor forbundene og avdelinger var invitert til å si 

noe fra sine bransjer, avdelingen deltok og hadde innlegg om byggfag, riksavtalen og havbruk. 

Tilstede var LO leder Hans Christian Gabrielsen. 

 

Konsern 

Avdelingen deltok på møte om konsern sammen med rådgiver i Fellesforbundet Jørgen Kaurin og 

bedriftstillitsvalgte i Glamox ASA og Doosan Infracore Norway AS. 

 

Avdelingen har deltatt på ulike konferanser og møter: 

- Olje og gasskonferanse 

- Oslofjord konferansen 

- Petroleumsmøte 

- Produktivitetskonferanse for havbruk 

- Møte for avdelingsledere, tema havbruk 

- Temadag med Arbeidstilsynet, politi, skatt og NAV 

 

10. Informasjon og markedsføring 
 

Avdelingen har deltatt på stands og arrangementer flere steder i avdelingens område. Det har vært 

drevet informasjon og rekruttering på disse arrangementene. 

Liste over arrangementer listet opp nedenfor: 

Molde Jazz 

Dyregoddagene 

Sommerpatruljen 

Julepatruljen 

Ung Kristiansund 

Campus Kristiansund 

Stand med LO i Kristiansund, Molde og Vestnes 

Avdelingen har egen nettside og Facebook side hvor man aktivt legger ut informasjon. 

Det har i tillegg vært skrevet leserinnlegg og enkelte saker i avdelingen har hatt medieoppslag. 

 

Avdelingen har kjøpt inn profileringsartikler og lagd en informasjonsbrosjyre lokalt sammen med 

avdelingene på Sunnmøre og Søre Sunnmøre. 

 

10.1 Kollektiv Reiseforsikring 

Avdelingen har jobbet mye med å få på plass en kollektiv reiseforsikring for våre medlemmer. Dette i 

samarbeid med Sparebank 1 Nordvest. 
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Avtalen var at avdelingen skulle skaffe minimum 500 medlemmer til å tegne denne forsikringen. 

Interessen blant medlemmene var liten og det meldte seg pr 31.12.2017, 130 medlemmer som var 

interessert. 

I tillegg gikk Sparebank 1 ned til 200 medlemmer som var interesserte og har bundet seg opp til 

denne ordningen, dersom den ble gjennomført. 

Det ble heller ikke stor nok interesse for dette tilbudet til å komme opp i minimumsantallet. 

Ordningen ble derfor ikke realisert. 

 

11. Økonomi 
 

Avdelingens målsetting er å holde egenkapital på et forsvarlig nivå og tilpasse aktivitetene i forhold til 

økonomiutviklingen.  

Avdelingen hadde i 2017 et underskudd på kr 283 607 kr. Budsjettet for 2017 var med underskudd på 

216 170. 

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at grunnlaget for dette er 

tilstede. 

12. Sluttord fra leder 
 

Året 2017 har blitt historie, et år med stort engasjement og mye aktivitet. 

Avdelingen gjennomførte rekrutteringskampanje i året som gikk, akkurat hvor mange som meldte 

seg inn grunnet den er umulig å si, men det var økt aktivitet og ikke minst mange store kakespisere 

da vi kom på besøk med månedens kake til vinnerne. 

Medlemstallet i avdelingen de par siste åra har gått ned, mange av de som er utmeldt var fra 

bemanningsbyrå, gledelig da at nedgangen har bremset opp det siste året.  

LO kongressen var det knyttet stor spenning til, store saker skulle tas opp og en visste at LOs 

medlemsforbund var rykende uenig i noen av sakene;  EØS, konsekvensutredning av deler av 

Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet også populært kalt LoVeSe og boikott av Israel for å nevne 

noen. 

Kongressen hadde mange god diskusjoner og vedtak ble fatta. Fellesforbundets krav til kongressen 

ble i stor grad innfridd. 

Ønske om regjeringsskifte var stor i fagbevegelsen, og avdelingen var aktiv i valgkampen. Vi ville ikke 

ha flere midlertidige stillinger, vi ville ha faste stillinger med lønn mellom oppdrag! Vi ønska å 

forsvare AFP-ordningen, vi ville ikke ha privatisering- og konkurranseutsetting av offentlige 

velferdstjenester, søndagen ville vi beholde som felles fridag og vi ville forsvare og forsterke 
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allmengjøringsordningen for å nevne noe. Vi ønska oss ei regjering uten Høyre, Frp og Venstre. 

Valgresultatet var derfor et stort nederlag! 

Avdelingen har besøkt mange av sine medlemsbedrifter i året som er gått. Og da regional 

ungdomssekretær ønska seg lærlingpatrulje i Møre og Romsdal gjorde vi en stor innsats og fikk 

planlagt og gjennomført mange besøk til lærlinger. Mange lærlinger blir aldri spurt om å bli medlem, 

her har vi som tillitsvalgte en jobb å gjøre – alle må få vite om Fellesforbundet og få tilbud om å bli 

med i fellesskapet. 

Oftest blir tariffbedrifter besøkt, så i 2017 var det en prioritert oppgave å besøk bedrifter med 

trekkavtale, dvs. bedrifter som har avtale om at kontingenten kan trekkes av lønna, men som ikke 

har noen rettigheter i overenskomst eller hovedavtale. De aller fleste fikk besøk, men det gjenstår 

noen. 

En annen «godt bevart» hemmelighet er at vi i Fellesforbundet kan bistå i yrkesskadesaker, ofte blir 

slike saker bare tilfeldig oppdaget gjennom andre henvendelser. Bare i 2017 har vi hjulpet flere 

medlemmer i slike saker. 

Avdelingen har tilbydd byggfagsklubbene informasjon om oppmåling, men her at det ikke vært stor 

interesse. Litt rart kanskje, når en ser at Trøndelag som har mye måling har adskillig høyere lønn enn 

våre byggbedrifter. 

Avdelingen har ønska å kunne oppsøke medlemmer også offshore og for aller første gang har en av 

avdelingens ansatte kunne besøke en plattform. Det var spennende! 

Kollektiv reiseforsikring var et innspill fra en klubb til avdelingen, vi jobba med forslaget og fikk med 

Sparebank 1 på ideen. Vi brukte tid og ressurser på å prøve å gjøre tilbudet kjent, men oppdaga fort 

at e-poster ikke ble lest særlig godt på dette området. De vi snakka med direkte, syntes som oftest at 

dette var en god ide og ville melde seg på. Dessverre oppnådde vi ikke stor nok interesse, og det ble 

ingen kollektiv avtale. 

Avdelingen har deltatt i forumet Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ. Fokuset har vært å få 

kommuner i fylket til å vedta grep for å hindre svart økonomi og arbeidskriminalitet ved anskaffelser.  

Innen avdelingens geografiske område har Fræna, Sunndal, Surnadal, Kristiansund og Gjemnes gjort 

vedtak med ulike tilpasninger. Flere kommuner er under arbeid, bl.a. Molde. 

Økonomisk har vi i 2017 tatt av oppsparte midler fra tidligere  år. Selv om det har vært 

medlemsnedgang, har det ikke blitt færre henvendelser – heller tvert om! Det er mange som ønsker 

og trenger hjelp, og det er den største gleden med jobben vi har – det å kunne hjelpe noen som 

trenger det.  

 

Molde 12.03.2018 

 

Cecilie Søllesvik 

Leder          
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