
Oversikt over saker behandlet i forbundsstyret i 2018. 

 

23. januar 2018: 

 
Sak nr.: 001/18 Godkjenning av protokollen fra møtet 15.12.2017 

 
Sak nr.: 002/18 Gjennomgang av Reiseregningssystem Visma Expence 

 
Sak nr. 003/18 Tariffrevisjonen 2018 – oppsigelser av overenskomster. 
 
Sak nr. 004/18 Oppsigelse av overenskomster med uorganiserte bedrifter 
 (hengeavtaler). 
 
Sak nr.: 005/18 Status prosjekt 9.18/stillingsbeskrivelse. 
 
Sak nr.: 006/18 Utvalg og mandat for lønnsjustering/Nivåplassering av valgte 

 
Sak nr.: 007/18 Oppnevning av kulturstøttekomite 2018-2021 
 
Sak nr.: 008/18 Etiske retningslinjer 
 
Sak nr.: 009/18 Evaluering av APP 
 

Sak nr.: 010/18 LO Ingeniør – videre deltakelse 
 
Sak nr.: 011/18 Oppnevnelse av kandidater til LOs Regionråd og konferanser 2018 
 
Sak nr.: 012/18 Evaluering av valgkomiteens arbeid v/Merete Jonas 

 
Sak nr.: 013/18 Orienteringer 
 Medlemsbevegelse pr. 31.12.2017   

 
Sak nr.: 014/18 Eventuelt 

1. Helge Stølen Reiestad stilte spørsmål om de økte momssatsene på 
hotellovernatting ville bli kompensert i forbundets retningslinjer for 
kurs- og konferanser. 

2. Alf Edvard Masternes redegjorde for FLT SVVs arbeid ift regions 
reformen innenfor Statens Veivesen. 

3. Rune Heggem stilte spørsmål om flt.no kunne gjøres bedre mht 
grafisk utforming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. februar 2018: 

 
Sak nr.: 015/18  Godkjenning av protokoll fra møte 22. januar 2018. 
 
Sak nr.: 016/18 Investeringsstrategi/plasseringsregler for FLT. 
 
Sak nr.: 017/18 EUs tredje energimarkedspakke (ACER). 
 
Sak nr.: 018/18 Internasjonalt engasjement - Medlemskap i IndustriAll. 
 
Sak nr.: 019/18 Valg av vararepresentanter til 5. UNI World Congress den 17 – 20 juni 

2018, og 5. UNI Womens`s Conference 14-15 juni 2018 i Liverpool 
(tidligere sak 083/17). 
 

Sak nr.: 020/18 Prosjekt 9.18 – Stillingsbeskrivelse for regionrådgivere. 
 
Sak nr.: 021/18 Tariffoppgjøret 2018 - oppgjørsform. 
 
Sak nr.: 023/18 Orienteringer 

1. Medlemsbevegelse pr. 31.01.2018. 
2. Forbundsstyret besluttet på møte 15. desember 2017 å besøke 

Hydro på Karmøy 26. juni 2018. Administrasjonen foreslår å flytte 
dette besøket til september. Dette p.g.a ferieavvikling samt 60-års 
feiring for Ulf Madsen. Videre om forbundsstyret finner tid til 
studietur med det gamle og nye forbundsstyret i forbindelse med 
møtet i mai 2018. 

3. Janne Solvold fra avdeling 109 Levanger ble valgt inn som 
vararepresentant i Kontrollkomiteen på Landsmøtet i november 
2017. I februar meldte hun overgang til Fellesforbundet. 

4. Landsrådsmøte er besluttet avholdt 4. og 5. april. Dette møtet må 
flyttes til et senere tidspunkt, f.eks. i mai.  

5. Handel og Kontor har søkt LOs Sekretariat om opprettelse av 
tariffavtale i Din Utvikling, som bl.a. driver med  bedriftsrådgivning 
og attføring. Kravet ble først stoppet i Sekretariatet av NTL, FO og 
FLT. LO har siden falt ned på en beslutning om at HK får avtalerett for 
kontoransatte med/Virke. FLT har medlemmer i Din Utvikling, men 
ikke på tariffavtale da disse medlemmene er selvstendig 
næringsdrivende. NTL og FO har endret mening, og mener nå at HKs 
«virkeoverenskomst» er riktig overenskomst. LO og HK må 
anerkjenne at FLT har organisasjonsrett i attføringsbedrifter, samt at 
LO må medvirke til at FLT får etablert overenskomst med bedrifter i 
Virke hvor FLT allerede har medlemmer. 

 
Sak nr.: 024/18 Eventuelt. 

1. Fra Helge Stølen Reiestad: 
«Skulle også ønsket at vi kunne tatt opp tråden fra info om TISA og 
TTIP, Trump har skrotet avtalen, de blå blå blå forhandler fortsatt om 
at Norge skal knytte seg til dette og hva som blir forhandlet om blir 
til de grader holdt skjult for offentligheten». 

2. Spørsmål fra Jens Olav Helgebakken om vi kan starte 
forbundsstyremøtene tidligere, f.eks kl. 10.00? 



 
24. mars 2018: 

 
Sak nr.: 025/18  Godkjenning av protokoll fra møte 20. februar 2018. 
 
Sak nr.: 026/18 Pensjonsavtaler gjeldende i FLTs administrasjon (valgte og ansatte). 
 
Sak nr.: 027/18 Pensjon, etterlønn og andre ordninger for tillitsvalgte i FLTs 
   administrasjonen.  
 
Sak nr.: 028/18 Karenstid for nyinnmeldte medlemmer. 
 
Sak nr.: 029/18 «Ivaretakelse av tillitsvalgte».  
 
Sak nr.: 030/18 Nedleggelse av avdeling 102 Oslo Lufthavn Gardermoen. 
 
Sak nr.: 031/18 Regulering av lønn for de tillitsvalgte i FLTs administrasjon. 
 
Sak nr.: 032/18 Evaluering av prosjekt App (tidligere sak nr.: 009/18). 
 
Sak nr.: 033/18 Årsregnskap og beretning for 2017 – FLTs Støtteordning for EVU. 
 
Sak nr.: 034/18 Regnskap pr. 31.03.2018.  
 
Sak nr.: 035/18 Tariffrevisjonen 2018 – Status og gjenstående forhandlinger. 
 
Sak nr.: 036/18 Orienteringer 

1) Den faglig politiske situasjonen. 
Ulf Madsen inviterte forbundsstyret til mer politikkutforming i 
forbundsstyret og at det på hvert forbundsstyremøte skal være en 
kort innledning på 10 minutter om den faglige og/eller politiske 
situasjon. 

2) Presentasjon av Anne Sundvoll som er ansatt som ny 
administrasjons-/personalleder i FLT fra 1. april 2018. Anne Sundvoll 
tiltrer utvalg for Etiske retningslinjer. 

3) Studietur til Geneve. Program  
4) Høringssvar North Connect 
5) Rekrutteringsarbeidet i FLT. 

Medlemstallet i FLT er synkende, nedgang blant yrkesaktive 
medlemmer er på 4,3% siden årsskiftet 2015/2016. Forbundsstyret 
diskuterte følgende: Bør vi ha en tydeligere rekrutteringsprofil: 
Yrkesaktive, spesielt yngre yrkesaktive medlemmer. Tette i bunnen? 
Bør vi prioritere studenter ved de Tekniske fagskolene, fremfor ved 
høyskole/universitet. Bør vi innføre vervepremier?  

6) Sak sendt inn fra avd. 003 Horten angående kontingent. 
7) Medlemsbevegelse pr. 31.03.2018 
8) FLT har en ledig p-plass i parkeringshuset i kjeller K1). Denne kan 

benyttes av forbundsstyrets medlemmer i forbindelse med besøk i 
forbundet. 



9) Status i ansettelsesprosessen 9.18. Vi mottok ca 80 søknadene, 
hvorav 19 er innkalt til intervju. Intervjurunder er i gang, og planen er 
å gi tilbud til aktuelle søkere innen utgangen av mai. 

 
Sak nr.: 037/18 Eventuelt 

1. Forbundsstyremøtene starter fortsatt kl. 1100 (jfr. Spørsmål fra Jens 
Olav Hagebakken i forrige møte). 

2. Status IE-ALT – spørsmål fra Helge Stølen Reiestad. 
3. Status offentlig tjenestepensjon.  
4. Merete Jonas stilte spørsmål om forbundets arbeid med innføring av 

ny personvernlovgivning (GDPR) og om administrasjonen vil lage 
systemer som gjør det enkelt for avdelingene og følge opp dette.
  

22. mai 2018: 

 
Sak nr.: 038/18   Godkjenning av protokoll fra møte 24. april 2018. 
 
Sak nr.: 039/18 Medbestemmelsesbarometeret 2017 – Arbeidslivsrelasjoner i endring. 
 
Sak nr.: 040/18 Forbundets leiligheter.  
 
Sak nr.: 041/18 Parkeringsplasser i Hammerborggata  9, Oslo. 
 
Sak nr.: 042/18 Erkjentlighet/gaver – valgte/ansatte – lang tjeneste (tidligere sak  
 056/06 og 084/15). 
  
Sak nr.: 043/18 Status Prosjekt 9.18 
 
Sak nr.: 044/18 Landsmøtevedtak om regionrådgivere og FLT SSV. 
 
Sak nr.: 045/18 FLTs Utdanningspris – endrede retningslinjer. 
 
Sak nr.: 046/18  Den faglig/politiske situasjonen. 

- AIM 
- De tekniske fagskolen 
- Attføring og anbud 
- VTA overføres til kommunene 
- SVV skal regionaliseres 

 
Sak nr.: 047/18 Orienteringer.  

1. Medlemsbevegelse pr. 30. april 2018. 
2. Medlemskap i IndustriAll. Styret i IndustriAll godkjente opptak av 

FLT som medlem i styremøte 26. april 2018.  
 
26. juni 2018: 

 
Sak nr.: 048/18  Godkjenning av protokoll fra møte 22. mai 2018. 
 
Sak nr.: 049/18  Årsregnskap og årsberetning for FLT 2017. 
 
Sak nr.: 050/18 Landsmøtevedtak om regionrådgivere og FLT SSV. 



 
Sak nr.: 051/18 Brev fra avdelinger på Nord Vestlandet LM-vedtak angående § 3 

Medlemskap i vedtektene. 
  
Sak nr.: 052/18 LO Ingeniør – videre deltakelse (tidl. Sak 010/18). 
 
Sak nr.: 053/18 FLTs arbeid med innføring av ny personvernlovgivning – GDPR. 
 
Sak nr.: 054/18 FLTs Utdanningspris – supplering av medlemmer til priskomite. 
 
Sak nr.: 055/18 Sommerfullmakter 2018. 
 
Sak nr.: 056/18 Kommunalisering av VTA-tiltaket og overføring av oppgaver fra Statens 

vegvesen til fylkeskommunene og mulige konsekvenser med tap av 
medlemmer i FLT. 

 
Sak nr.: 057/18 Høringssvar til Samferdselsdepartementet: Rapporten «Fra sams og 

samling» - Konsekvenser ved overføring av fylkesadministrasjon fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020 og vurdering av 
alternativer. 

 
Sak nr.: 058/18 Tariffrevisjonen 2018 – Status. 
 
Sak nr.: 059/18 Orienteringer.  

1. Medlemsbevegelse pr. 31. mai 2018. 
2. Landsmøtet 2021. Administrasjonen har bestilt Oslo Kongressenter 

fra 6. til 10. november i 2021. 
3. Kontrollkomiteen ønsker å avholde møte i forbindelse med ett 

Landsrådsmøte slik at de får hilst på de som er valgt inn i Landsrådet.  
 

13. august 2018: 

 
Sak nr.: 060/18  Godkjenning av protokoll fra møte 26. juni 2018. 
 
Sak nr.: 061/18 Ekstern evaluering av Prosjekt App. Rapport fra Metier OEC. 
 
Sak nr.: 062/18 FLTs Utdanningspris – supplering av medlemmer til priskomite (tidligere 

sak 054/18) 
Sak nr.: 063/18 Sommerfullmakter 2018. 
 
Sak nr.: 064/18 Landsmøtevedtak angående vedtektenes § 3 Medlemskap (tidligere sak 

nr. 051/18). 
 
Sak nr.: 065/18 Status Prosjekt 9.18. 
 
Sak nr.: 066/18 Sentralisering av skoleringsvirksomheten. 
 
Sak  nr.: 067/18 Halvårsregnskap – per 30. juni 2018. 
 
Sak nr.: 068/18 Orienteringer.  

1. Medlemsbevegelse per 31. juli 2018. 



 
Sak nr.: 069/18 Eventuelt 
 

1. Alf Edvard Masternes (høring sams og samling) – FLT SVV har skrevet 
ett debattinnlegg som heter «hva skal vi med 12 vegvesen. Kronikken 
ble tilbudt NRK Ytring og Aftenposten. Kronikken blir publisert i 
Bergensavisen i morgen. 

 
17. september 2018: 

 
Sak nr.: 070/18  Godkjenning av protokoll fra møte 13. august 2018. 
 
Sak nr.: 071/18 Evaluering av Prosjekt App – Internrapport. 
 
Sak nr.: 072/18 Landsmøtevedtak angående vedtektenes § 3 Medlemskap (tidligere sak 

nr. 051/18 og 064/18). 
 
Sak nr.: 073/18 Landsrådsmøte 15. oktober 2018. Saksliste. 
 
   1. Åpning – navneopprop. 

   2a. Gjennomgang av sakslisten. 
   2b. Gjennomgang av forretningsorden. 
   3. Evaluering App  
   4. Landsmøtevedtak angående vedtektenes §3 – Medlemskap. 
   5. Etiske retningslinjer for FLT. 

 
Sak nr.: 074/18  Forslag til etiske retningslinjer for FLT. 
 
Sak nr.: 075/18  Oppsigelse av overenskomster med utløp 30. november 2018. 
 
Sak nr.: 076/18 Orienteringer.  

A) Alf Edvard Masternes har sendt inn følgende spørsmål: 
1) Ved etablering av regionrådgivere ble det både før og under 

landsmøtet påpekt at ei av stillingene skulle tas av stillinger i 

administrasjonen. Kan vi få en orientering om hvordan dette 

løses?  

2) Forbundsstyret er orientert om høringssvar fra FLT og FLT Svv sin 

kritikk på vedtak om flytting av oppgaver fra Statens vegvesen til 

fylkene (sams vegadministrasjon) og påvirkning for å få frem 

budskapet til det politiske miljøet og opinionen.  

Jeg er derimot usikker på om forbundsstyret har gjort konkret 
vedtak på hva forbundets holdning er til selve anmodningsvedtaket 
i Stortinget. Poenget mitt er å være sikker på hva forbundsstyret 
mener og hvilke ressurser som kan forventes tilgjengelig i arbeidet 
fremover.  

B) Jens Olav Hagebakken har sendt inn følgende spørsmål: 

1. Oversikt over pågående prosjekter i FLT               
Som en naturlig oppfølgning av saken fra møte i Kristiansand 
ønsker jeg at det kommer en redegjørelse fra AU for å sikre at vi 
har kontroll på pågående prosjekter i FLT. 

2. Profilering av FLT for forbundsstyrets representanter. 

 



Sak nr.: 077/18 Eventuelt 
 Merete Jonas spurte om regionrådgiverne ble invitert til 

Landsrådsmøte 15.10.18. 
 Aud Marit Sollid orienterte om FLT-konferansen «Ledelse i endring» 

som finner sted i Oslo Kongressenter 14. november 2018, og 
deltakelse fra forbundsstyret. 

 Line Aufles stilte spørsmål om medlemsutviklingen. 
 
16. oktober 2018: 

 
Sak nr.: 078/18  Godkjenning av protokoll fra møte 17. september 2018. 

Sak nr.: 079/18 Evaluering av Prosjekt App – Etter Landsrådsbehandling. 
 
Sak nr.: 080/18 Landsmøtevedtak angående vedtektenes § 3 Medlemskap – Etter 
 Landsrådsbehandling. 
 
Sak nr.: 081/18     Forslag til etiske retningslinjer for FLT – Etter Landsrådsbehandling. 

Sak nr.: 082/18  Orienteringer 
1. FLTs Utdanningspris for 2018.  
2. Medlemsbevegelse pr. 30. september 2018, samt for perioden januar 

2018 til september 2018. 
3. Faglig politiske saker det jobbes med nå. 
4. FLT svv – arbeid med «nye oppgaver til fylkeskommunene». 
5. Camilla Hanses går ut i permisjon. Frode Janborg vil møte fra de 

ansatte i hennes fravær. 
 
Sak nr.: 083/18 Eventuelt 

1. Traftec. Se vedlagte sak meldt inn av Helge Stølen Reiestad. 
2. Lars Christian Nilsen orienterte om situasjonen ved FMC etter 

nedbemanningene som er foretatt ved bedriften siden april måned. 
 
13. november 2018: 

 
Sak nr.: 084/18  Godkjenning av protokoll fra møte 16. oktober 2018. 
 
Sak nr.: 085/18 Orientering om forbundets plasseringer i Odin Forvaltning.  
 
Sak nr.: 086/18 Overføring av «Ledelse og Teknikk» til LO Media. 
 
Sak nr.: 087/18 Virksomhetsplan 2019 – Forbundet for Ledelse og Teknikk. 
 
Sak nr.: 088/18 Kvartalsregnskap 3. kvartal 2018.  
 
Sak nr.: 089/18 Budsjettprosessen for 2019. 
 
Sak nr.: 090/18 Regulering av forsikringspremie gjeldende fra 01.01.2019, 

ref. vedtektenes § 21, pkt. 1 og 4b). 
 

Sak nr.: 091/18  Regulering av forbundskontingent gjeldende fra 01.01.2019, ref. 
vedtektenes § 21, pkt. 4a). 



Sak nr.: 092/18 Regulering av beløpsgrenser pr. 1. januar 2019, ref. vedtektens 
§ 21, pkt. 4a). 
 

Sak nr.: 093/18 Krav til Overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og NHO, 
  samt forhandlingsfullmakt. 
 
Sak nr.: 094/18 Forhandlingsutvalg på overenskomst for Arbeidsledere FLT-NHO 
 
Sak nr.: 095/18 Forhandlingsutvalg øvrige overenskomster høsten 2018.  
 
Sak nr.: 096/18 Økonomisk støtte til Arbeiderpartiets valgkamp – Fylkes- og 

kommunevalget 2019. 
 
Sak nr.: 097/18 Videre arbeid – evaluering av App. 
 
Sak nr.: 098/18 Avdelingsgrenser (oppmøtested). 
 
Sak nr.: 099/18 Etiske retningslinjer for Forbundet for Ledelse og Teknikk. 
 
Sak nr.: 100/18 Søknad om permisjon fra forbundsstyret fra Line Aufles. 
 
Sak nr.: 101/18 Møteplan for 2019 – Forbundsstyremøter. 
 
Sak nr.: 102/18 Nedleggelse av avdeling 2 Mesta. 
 
Sak nr.: 103/18  Orienteringer 

- Medlemsbevegelse pr. 31. oktober 2018.  
 
Sak nr.: 104/18 Eventuelt 

- Innsendte spørsmål fra Alf Edvard Masternes om ivaretakelse av 
tillitsvalgte (status på sak 29/18). 

- Oppdatert profil-/designhåndbok for FLT foreligger. 
- Innsendt forslag fra Lars Christian Nilsen om bruk av vervepremier. 
- Politisk sak om FLTs støtte til LOs oppfordring om engasjement mot 

forslaget om endret abortlov jf regjeringsforhandlinger med KrF.  
- Ulf Madsen tok i tillegg opp to forhold: 
- Forbundsleder har deltatt på alle regionsårsmøtene. Her er det 

kommet opp et krav jf. saken om oppmøtested og 
avdelingstilhørighet. Tilbakemeldingen til forbundsleder er at 
forbundsstyret kan ikke gjøre vedtak som innebærer retten til 
reservasjonsrett. Svaret fra forbundsleder er at når landsmøtet gjør 
et vedtak som er ufullstendig, utreder administrasjonen forslaget og 
ber om bistand til oppklaring og hvordan vedtaket skal 
gjennomføres. Landsrådet har blitt konsultert i saken. 
Forbundsstyret mener behandlingen har vært riktig.   

- Sak om Craftec. Ulf orienterte om at ELogIT og NTL er kontaktet og 
fått informasjon som at strategien er endret. EL og IT har krevd 
avtale for alle medlemmer i Norge. 

 
 

 



14. desember 2018: 

 
Sak nr.: 105/18  Godkjenning av protokoll fra møte 13.november 2018. 
 
Sak nr.: 106/18 Budsjett for 2019. 
 
Sak nr.: 107/18 Rettet emisjon – Sparebank 1 Østlandet. 
 
Sak nr.: 108/18 Forhandlingsresultat for Overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT  
  og NHO. 
 
Sak nr.: 109/18 Ivaretakelse av tillitsvalgte, jfr. tidligere sak nr. 018/ 029/ og 104/18: 
 
Sak nr.: 110/18 Ny samarbeidsavtale mellom FLT og Norsk Folkehjelp for perioden 
 2018-2021. 
 
Sak nr.: 111/18  Avdelingsgrenser (oppmøtested) – Muntlig orientering om status. 

tidligere sak 098/18. 
 
Sak nr.: 112/18  Høring: Forskriftsfesting av oppfølgingstjenester i arbeids- og 

velferdsetatens egen regi. 
 
Sak nr.: 113/18  Høring: Forskrift til gjennomføring av tredje energimarkedspakke. 
 
Sak nr.: 114/18 Orienteringer. 

- Faglig/politisk. Ulf Madsen orienterte kort om at Kongsberggruppen 
og Patria har kjøpt opp AIM.  

- Medlemsbevegelse per 30. november 2018. 
- Omorganisering og nyansettelser i administrasjonen. 

 
Sak nr.: 015/18 Eventuelt 

- Merete Jonas fremmet ønske om informasjon om LOs 

representantskap. 

- Alf Edvard Masternes orienterte kort om fylkessammenslåing i nord.  

- Jens Olav Hagebakken tok opp mulighet for FLT-logo på bygget 

(Hammersborggata 9).  

- Merete Jonas påpekte behov for oppretting av protokoll fra januar. 

Saken gjaldt LO-regionråd. hvor Terje Nordskau ble valgt.  

- Merete Jonas tok opp dårlig service fra LO-distriktsapparat jf 

erfaringer fra en medlemskveld.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


