
 
 

 

 
Rundskriv nr 4-2018 
 
 
Til avdelingsledere  
(avdelinger i privat sektor) 
 

Oslo, 8. mars 2018 
 
INFORMASJONSKONFERANSER TARIFF 2018 
 
LO i Norge inviterer til informasjonskonferanser om tariffoppgjøret 2018. 
 
Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør med samordnet oppgjørsform og forbundsvise 
tilpasninger. Når resultatet foreligger, er det viktig at vi når raskt ut med informasjon, både for 
oppslutningen om uravstemningen og utfallet av denne.  
 
LO planlegger 14 konferanser i uke 15 og 16, rett etter at forhandlinger/mekling er avsluttet.  
Konferansene avholdes uansett om det foreligger et anbefalt meklingsresultat, eller om vi er i 
streik. Innledere er tillitsvalgte fra LOs ledelse og fra forbundene. 
 
Tid og sted 
LOs konferanser avholdes på følgende steder: 
Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Steinkjer, Ålesund, Porsgrunn, Drammen, Kristiansand, 
Lillehammer, Tromsø, Bodø, Sarpsborg og Førde. 
 
Konferansene avholdes fra kl 10.00 til kl 14.00, eventuelt fra kl 11.00 til kl 15.00 der dette er 
mest praktisk av hensyn til kommunikasjonsmidler. Nærmere informasjon om sted der dette 
ikke er oppgitt vil komme fra LO. 
 
Onsdag 11. april 
Oslo, Samfunnsalen. Kl 11.00 – 15.00  
Trondheim. Kl 11.00 – 15.00 
Bergen. Kl 10.00 – 14.00 
 
Torsdag 12. april 
Stavanger. Kl 10.00 – 14.00  
Steinkjer/Verdal. Tid: ikke satt 
Ålesund. Kl 10.30 – 14.30 
   
Fredag 13. april 
Porsgrunn. Kl 11.00 – 15.00 
Drammen. Kl 10.00 – 14.00 

Mandag 16. april 
Lillehammer. Kl 11.00 – 15.00 
Bodø. Kl 10.00 – 14.00 
Tromsø. Kl 10.00 – 14.00 
     
Tirsdag 17. april 
Sarpsborg. Kl 09.00 – 12.00   
Kristiansand. Kl 10.00 – 14.00 
Førde. Tid: ikke satt 
 
 
 

  
 
 



 
 

 

Påmelding innen 3. april 2018 
Alle avdelingsledere i FLT, evt. en annen avdelingstillitsvalgt, kan melde seg på konferanse i 
sitt område eller nærmeste konferansested. 
 
Påmelding merket «LOs Informasjonskonferanser 2018» skal sendes FLT til 
postkasse@flt.no. Oppgi i eposten hvilke dato og sted for konferansen du ønsker å delta på. 
FLT behandler påmeldingene, tildeler plasser og videreformidler dette til LO. 
 
Utgiftsdekning 
FLT dekker eventuell dokumentert tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet og reiseutgifter etter 
statens satser. Forbundets skjema for reiseregning og dokumentasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste skal benyttes og kan lastes ned fra www.flt.no. VIKTIG: Utfylte og signerte 
skjemaer sendes FLT senest en uke etter avholdt konferanse. 
 
Spørsmål  
Kan rettes til organisasjonsavdelingen v/ Elisabeth M. Mogård. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Forbundet for Ledelse og Teknikk  
 
 
Arnstein Aasestrand /s/      Elisabeth M. Mogård /s/  
2. nestleder        rådgiver, organisasjonsavdelingen  

elmo@flt.no  
917 69 654 
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